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 أ  ........... ........................................................................................................................................................................پیشگفتار 

 

            
  شهر  شیبان) جامع(طرح توسعه و عمران  

     

  پیشگفتار

بین سازمان مسکن و شهرسـازي   11/9/87خ یدر تارشیبان شهر ) جامع(یه طرح توسعه و عمرانقرارداد ته
هـاي   استان خوزستان و این مهندسین مشاور منعقد گردید و پس ازابالغ قـرارداد و دریافـت معرفـی نامـه    

پـس از کنتـرل محلـی     .آغاز گردیـد آوري اطالعات و آمار و نقشه از ادارات و ارگانهاي ذیربط   مربوطه،جمع
 1381برداري کشور که بر اساس عکسـهاي هـوایی سـال     دریافت شده از سازمان نقشه 1:2000 هاي نقشه

 سال از عمر آنها و توسعه کالبد شهر و مغایرت آنها با وضع موجـود  7،  با توجه به گذشت تهیه گردیده بود
هـاي پایـه    نسبت به بهنگـام نمـودن نقشـه    خوزستاناستان  مسکن و شهرسازي سازمانشهر با هماهنگی 

با کمک طرحهاي اجرایی دفتر فنی استانداري و همچنین برداشتهاي محلـی اقـدام گردیـد و     1381سال 
  . هاي بهنگام شده جهت برداشت کاربري اراضی وضع موجود مورد استفاده قرار گرفت نقشه
مسـاعدت مـدیریت محتـرم سـازمان      بـا  ر و شهرسـتان ادارات و ارگانهاي شهآوري اطالعات و آمار از  جمع

کارشناسـان محتـرم ایشـان و     و و مـدیریت محتـرم معمـاري و شهرسـازي سـازمان      مسکن و شهرسـازي 
در دسـتیابی بـه ایـن اطالعـات      شـهرداري و کارشناسان محترم محترم شیبان  شهردار همکاري همچنین

  .دو جاي تشکر و قدردانی بسیار دار بوده ارزشمندبسیار 
دانیم از کلیه مسئولین،کارشناسان و کارمندان و ادارات و ارگانهاي استان،شـهر و   در اینجا وظیفه خود می
  :شهرستان علی الخصوص

  ستان خوزستان اداره کل راه و شهرسازي امحترم  مدیر کل -
  و شهرسازي استان خوزستان  راهمحترم شهرسازي و معماري اداره کل  مدیر -
  و شهرسازي استان خوزستان راه  اداره کلاسان محترم کارشن -
  

  .تشکر و قدر دانی نمائیم
امید است تالش این مشاور در شناسایی وضع موجود در راستاي تهیه طرح جامعی که متضمن آسـایش و  

  .رفاه شهروندان شیبان باشد قرار گیرد
  

  مهندسین مشاور رواق گستر کارون                                                                               
  1393زمستان
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 ب  ........... ........................................................................................................................................................................پیشگفتار 

 

            
  شهر  شیبان) جامع(طرح توسعه و عمران  

     

  شیبان شهر ) جامع(طرح توسعه و عمران  :عنوان پروژه 

  دکتر اسماعیل شیعه: مشاور عالی

  رضا پیروانه مهندس حسن :مدیر طرح

  : همکاران

  محمد آلبوفتیله رضا پیروانه، علی آل خمیس، حسن :مطالعات کالبدي

   ،مریم امیرشکاريعلی آل خمیس، عیسی قاطعی، : ماعی و جمعیتیمطالعات اجت

  عیسی قاطعی محمد آلبوفتیله، جواد باوي، :مطالعات اقتصادي

  محمد آلبوفتیله حسن رضا پیروانه، جواد باوي، :مطالعات ترافیک

  علی آل خمیس مریم امیرشکاري،: مطالعات تاسیسات و تجهیزات شهري

  امیري مریم امیرشکاري، ماجدي، انصاري، :یمطالعات جغرافیایی و اقلیم

GIS مرشد ، سیده فاطمه پورمها بغالنی امیر آل کثیر، عیسی قاطعی، :و ترسیم نقشه  

  فاطمه عساکره، لویمی زهراجمیله سعیداوي،: چینی حروف
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  ج ..........................................................................................................................................................................مقدمه 

     
 شیبان )جامع(طرح توسعه و عمران  

 مقدمه 

اغلب صاحب نظـران بـر ایـن    . ریزي دارد  در هر مقیاسی احتیاج به برنامهشهري اصوالً دستیابی به توسعه 
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی،     روستائی در واقع زیرساخت و بسـتر توسـعه  شهري و باورند که توسعه مناطق 

یدن بـه ایـن هـدف را در    آنان توسعه را هدف دانسته و چگونگی رسـ . باشد در کل جامعه می …فرهنگی و
دهـی و   را بهبود معیارهاي زندگی ، باال بـردن بهـره  شهري اگر توسعه . نمایند ریزي دنبال می فرآیند برنامه

انگیـز متقابـل بـا بخشـهاي دیگـر اقتصـاد        از یک رابطه منفعـت شهري همچنین برخوردار ساختن مناطق 
ریزي و طراحی این مناطق  دف را در فرآیند برنامهو از طرف دیگر رسیدن به این ه  اي و ملی بنامیم منطقه

به عنوان پروسه و فرآیندي که ما را در جهـت  جامع ، هادي و تفصیلی توانیم از طرحهاي  دنبال کنیم ، می
  .سازد نام ببریم نیل به توسعه رهنمون می

مطالعـاتی ایـن    باشد اینسـت کـه همـواره بایـد در رونـد      آنچه در این میان از اهمیت خاصی برخوردار می
چرا که با توجه به این شیوه است که تمـام  . طرحها نگرش سیستمی در دستور کار و اولویت اول قرار گیرد

گیري و هدایت کالبدي، فضائی و همچنـین سـاختار    اعم از عناصر طبیعی و انسانی که در شکلشهر اجزاء 
هایی کـه در   طرحها و برنامه  .گیرند رار مینقش بسزا دارند، مورد بررسی و تدقیق قآن اقتصادي ، اجتماعی 

باشـند و قادرنـد کـه بهسـازي      گیرند واقعـی ، ملمـوس و اجرائـی مـی     نتیجه چنین برخوردهایی شکل می
شک اینگونـه طرحهـا بـا     بی. را به نحو احسن تبیین نمایند اي  شهري و به خصوص مناطق حاشیهفیزیکی 
  .یازهاي خاص انسانی خواهند توانست بر موانع و محدودیتهاي محیطی غلبه نمایند ن تأکید بر

جهـت نیـل بـه      “شـیبان  شـهر ) توسعه و عمـران (طرح جامع  ”در همین راستا مجموعه حاضرتحت عنوان
با توجه به شرایط فرهنگی ، کالبـدي ، اقتصـادي و اجتمـاعی،     منطقه ایجاد زمینه توسعه و عمران  اهداف
سـاماندهی   محدوده،عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی ، تولیدي  و رفاهی در درون  تأمین

ارتقـاء کیفیـت کـارآیی محـیط شـهري بـا پهنـه بنـدي نحـوه اسـتفاده از            و ارتقاء هویت و سیماي شهر،
ه جهـت  در سراسـر مطالعـ  . تهیـه گردیـده اسـت     جهت دهی استفاده از اراضی شهر در توسعه آتـی اراضی،

بررسی و تدوین طرح ، سعی بر آن بوده که آن دسته از امکانات بالقوه و بالفعل که بتوانند به عنـوان نقـاط   
  .دد ، شناسائی و مد نظر قرار گیرننقش اساسی به عهده گیرنمحدوده اتکاء اصلی در امر رشد و توسعه 
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 1... .....................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبان . ششمصل ف

 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

  شهري خاص مناطق و شهر در شهرسازي و ساختمانی مقررات و ضوابط کلیات -6

  ها و اصطالحات م، واژهیف، مفاهیتعار - 6-1

ها و اصطالحات بکار گرفته ژهگونه ابهام در تعبیر و تفسیر واجلوگیري از هرن راستا و به منظور یدر هم

  . گرددارائه میک موضوعات مطرح شده یبه تفکشده تعاریف زیر 
  

  بندي فضائی تقسیم - 1- 6-1

  : هاي مطرح شده در این مبحث عبارتند ازتعریف مفاهیم و واژه

v    محدوده  

تا تهیه طرح  در دوره طرح جامع وآن محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی 

ها عالوه شهرداري. باشدیممذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجراء 

، ات زیربناییسهاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهري و تاسیبر اجراي طرح

ان و تاسیسات و سایر اقدامات کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختم، در چارچوب وظایف قانونی

  .مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند

v   حریم شهر  

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري 

  .ننماید در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز

به منظور حفاظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، 

باغات و جنگلها هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر مجاز شناخته 

قانونی و حریم شهرها و  که در هر حال از محدوده(شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرکهاي صنعتی 

باشد، هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز  به عهده شهرداري مربوط می) باشند ها مستثنی می قانون شهرداري

  .در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

v    طرح توسعه و عمران  

اجتماعی، شبکه آمد و شد و   فرهنگی،  دي،مطالعات اقتصا  عبارت است از ارائه و اجراي طرحهاي مربوط به

اجتماعی و   کاربري اراضی که نهایتاً در قالب طرح کالبدي، امکان توسعه فیزیکی و موجبات رشد اقتصادي،

  . آوردهاي زمانی مشخص فراهم میارتقاء شرایط کالبدي شهر را طی دوره

  

  نحوه استفاده از اراضی   -2- 6-1

  : ي مطرح شده در این مبحث عبارتند ازتعریف، مفاهیم و واژه ها

  اراضی بایر  §

ر برگشته اعم از آنکه صاحب یر دایج به حالت غیا داشته و به تدریاست که سابقه عمران و اح ینهائیشامل زم

  . ا نداشته باشد یمشخص داشته و 

 موات  یاراض §

 . ندباش یم یگردد که فاقد هر گونه سابقه عمران و آبادان یاطالق م یبه اراض

  اراضی دایر §

  . شونداراضی غیر از بایر و موات اراضی دایر نامیده می

  )   يکاربر(نوع استفاده  §

  .ي و استفاده از زمین یا ساختمان، اعم از دائم یا موقتربردااز نوع بهره  عبارتست

  تغییر کاربري   §

 . گویندرا تغییر کاربري میهاي متناسب هاي نامناسب و یا ایجاد کاربريحذف یا تغییر برخی از کاربري

  حوزه کاربري   §

  . شود مجموعه اراضی که به یک نوع کاربري اختصاص یابد، حوزه کاربري آن عملکرد نامیده میبه 
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

  حق تعدیل تراکم §

میبایدپرداخت ) بیشتر از تراکم پایه، تا حد تراکم مجاز(اي استفاده ازتراکم حداکثرمجازمابه تفاوتی که بر 

  .شود

  اساسی تعمیرات §

عبارت از هرگونه جابجایی دیوار، تعویض سقف، جابجایی ستون که به دلیل ایمنی ساختمان یا تغییر 

فضاهاي داخلی انجام گردد و منجر به تغییرات اساسی در ساختمان گردد تعمیرات اساسی نامیده می شود 

  ).اخذ مجوز از شهرداري براي انجام اینگونه تغییرات الزامی می باشد(

  

  ساختمانی و شهرسازي -3- 6-1

  : هاي مطرح شده در این مبحث عبارتند ازتعریف، مفاهیم و واژه

  تفکیک   ×

زمین تفکیک شده همنواخت با  اتقطع(شودتقسیم یک قطعه زمین به قطعات متعددتفکیک نامیده می

  .)ت اختصاص یابندهاي متفاوکاربريیاتوانند به کاربري یکسان ورح میطبینی شده درهاي کاربري پیشحوزه

  تجمیع  ×

با این تفاوت که کل ) عکس عمل تفکیک(را تجمیع گویند جمع چند قطعه زمین با سند مالکیت مشخص 

  . تواند اختصاص یابدقطعه حاصله تنها به یک نوع کاربري می

 افراز  ×

 .   ندیا چند قطعه مجزا را افراز گویک قطعه و ین ، به صورت یک قطعه زمیاز  یجدا کردن قسمت

 ادغام  ×

  . ک قطعهیل آن به صورت ین و تبدیا چند قطعه زمیک یالحاق . عکس عمل افراز است
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

  قطعه زمین  ×

شمال، جنوب، (ت موقعیت آن نسبت به جهات چهارگانه یک سند مالکیله یزمینی است بایر یا دایر که بوس

  . مشخص شده و حداقل به یک معبر دسترسی داشته باشد) شرق و غرب

 ) ختمانسا(بنا  ×

تجاري،  هاي اداري، اي که به منظور سکونت یا فعالیتعبارتست از هر نوع مستحدثات سرپوشیده

  . کارگاهی و امثال آن مورد استفاده قرار گیرد صنعتی،

  آپارتمان  ×

اداري را حداقل براي چهار واحد مستقل فراهم نماید   تجاري،  ساختمانی که بتواند امکانات سکونتی،

  .شود نامیده میآپارتمان 

  مشاعات  ×

راهرو،   بام، آسانسور، –هایی از سطح زیربنا نظیر پله عبارت است از سطوحی از قطعه زمین و یا قسمت

پارکینگ، حیاط، اتاق سرایدار و امثال آن که به صورت مشترك توسط ساکنان دو یا چند واحد   پیلوت،

  . باشد مسکونی قابل استفاده می

  واحد مسکونی  ×

ک بنا که بطور مستقل حداقل امکانات را براي اسکان یک خانوار ی يتمام یا قسمتی از سطح زیربناشامل 

  .  دارا باشد 

  )  فضاي باز(حیاط  ×

قسمتی از قطعه زمین که بر اساس ضوابط تعیین شده در طرح در آن بنایی احداث نشده و بصورت فضاي 

  . باز و یا باغ و باغچه، حیاط یا حیاط خلوت باشد
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

  طبقه همکف    ×

طبقه همسطح زمین هر بنا که با سطح گذرگاه عام یا حیاط هم تراز بوده و یا حداکثر حدود یک متر و 

  . تر از آن باشدبیست سانتیمتر مرتفع

   ) کف گذرگاه(کف  ×

ها مبناي باشد که در موقع تعیین ارتفاع ساختمان ا کف محور گذرگاه عمومی مییتراز سطح تمام شده 

  . خواهد بود محاسبه

  سرانه   ×

گیرد مانند  سهمی از هر فعالیت شهري که بطور تئوریک در یک شهر به هر یک از افراد جامعه تعلق می

  . سرانه فضاي سبز و غیره  سرانه مسکونی،

  طبقات فوقانی   ×

  .شودعبارتست از کلیه طبقاتی که روي طبقه همکف ساخته می

  زیرزمین  ×

متر باشد و استفاده از آن جهت سکونت  2/1آن از کف حیاط حداکثر قسمتی از ساختمان که ارتفاع 

  . باشد تحت هر شرایطی ممنوع می

   یپیلوت ×

متر باالتر از آن که در فضاي بین ستونهاي آن هیچگونه  2/1سطح گذر یا حداکثر قسمتی از ساختمان هم

همچنین حداکثر . و امثالهم تقسیمات دیگري صورت نگرفته باشد مگر انباري، سرایداري، اتاق پست برق

  .باشد متر می 20/2ارتفاع پیلوتی معادل 

  ارتفاع ساختمان  ×

روي مجاور قطعه زمین مربوطه  پیاده سطحعبارتست از فاصله عمودي مرتفع ترین حد یک ساختمان تا 

  .)بدون احتساب خرپشته و دست انداز بام(
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 ارتفاع طبقه ×

ارتفاع طبقه آخر بنا حدفاصل . کف تمام شده طبقه باالتر است منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از

 .کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان است

 ارتفاع مفید ×

  .فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از هر طبقه تا پایین ترین حد ساخت و ساز سقف همان طبقه

  خط آسمان ×

مین و به موازات خیابان دسترسی که تعیین کننده محدودیت ساخت خط فرضی به ارتفاع مشخص از بر ز

  .و ساز براي تمام یا بخشی از طبقات یک بنا یا ساختمان است

 اشراف ×

 .اشراف محسوب می گردد هر گونه دید مزاحم به حریم خصوصی ساختمان

 بر زمین ×

  .شدقسمت یا قسمت هایی از حدود یک قطعه مالکیت که مجاور گذر قرار داشته با

  ب اشغالیضر ×

  .عبارت است از نسبت مساحت  احداث بنا به مساحت قطعه زمین درطبقه همکف

  پارکینگ ×

هاي اصلی عنصر دیگري در آن ساخته  پارکینگ قسمتی از بناست جهت توقف اتومبیل که به جز ستون

  )  مگر انباري، سرایداري اتاق پست برق و امثالهم(نشده باشد 

  ) طبقه نیم( بالکن  ×

باشد که بتوان آن را بوسیله سقف دیگري به دو قسمت ) متر 5حداقل (گاه ارتفاع سقفی به میزانی هر

بایست از یک  شود و لزوماً می طبقه نامیده میقابل استفاده تقسیم نمود، فضاي بوجود آمده بالکن یا نیم

  . طرف باز باشد
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  مجتمع مسکونی     ×

در یک یا  چند بلوك که در یک قطعه زمین قرار گرفته عبارت است از اجتماع تعدادي واحد مسکونی 

  .   باشد

    ) سطح اشغال ( سطح زیربنا در همکف  ×

  .  باشدتراز گذرگاه عام با حیاط و فضاي ورودي میمساحت ساخته شده در همکف ساختمان که تقریباً هم

  نماي شهر  ×

مشاهده است اعم از نماهاي اصلی یا کلیه سطوح نمایان ساختمانها که از داخل معابر و میادین قابل 

  .شوند نماي شهري محسوب می  نماهاي جانبی،

  نوسازي شهري  ×

برداري  هاي با بافت پوسیده و بهرهتخریب و از بین بردن ساختمان(شامل سه عمل هماهنگ بازسازي 

دهاي اي که نارسایی و کمبود بعضی از کارکر هاي منسوخ و مخروبهبهسازي بخش ، )مجدد از زمین

باقی نگهداشتن بناها و (و ابقاء . بندي معتبرنداصلیشان محسوس گردیده هر چند که از نظر استخوان

هاي با عملکرد مطلوب و کیفیت معتبر و داراي شرایط فیزیکی مناسب، به خصوص  بافت شهري و حوزه

  . است) اشندب هایی که داراي بافت قدیمی یا آثار معماري فرهنگی تاریخی باارزش می در حوزه

  

  تراکم  -4- 6-1

  :  هاي مطرح شده در این مبحث عبارتند ازتعریف مفاهیم و واژه

  تراکم جمعیت    ¬

  .باشد ده و واحد آن نفر در هکتار مییبه میانگین پراکندگی جمعیت در سطح اراضی شهري اطالق گرد
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  تراکم ساختمانی     ¬

آموزشی و   بهداشتی،  اداري،  تجاري،  اده مسکونی،عبارت است از نسبت سطح زیربناي طبقات مورد استف

  .نیغیره به مساحت کل قطعه زم

  تراکم خالص مسکونی     ¬

  ). نفر در هکتار(نسبت جمعیت ساکن در یک محدوده به سطح اراضی مسکونی واقع در آن محدوده 

  تراکم پایه    ¬

در چهارچوب طرح یل تراکم تواند بدون پرداخت حق تعد تراکم مجاز حداقلی است که هر زمین می

  . داشته باشدمصوب 

  حداکثر تراکم مجاز     ¬

با (تواند  معبر همجوار و محل استقرار می  هاي خود،حداکثر تراکمی است که هر زمین باتوجه به ویژگی

  . پس از تصویب کمیسیون ماده پنج داشته باشد) پرداخت حق تعدیل تراکم

  

  هاي شهري گذرگاه -5- 6-1

  : هاي مطرح شده در این مبحث عبارتند ازفاهیم و واژهتعریف، م

    يگذرگاه عبور •

ها  این راه. کند هاي برون شهري است که در داخل شهرهاي معموالً کوچک یا روستاها عبور می ادامه راه

  .باشد داراي عملکرد ارتباطی است و خروج و ورود وسایل نقلیه به آن نیز کامالً تنظیم شده می

  ) ياجمع و پخش کننده منطقه(ک یجه گذرگاه در •

برداري آن جابجایی وسایل نقلیه موتوري و دسترسی از اهمیت گذرگاهی است که در طراحی و بهره

سرعت مجاز در آنها بین . دهندیکسانی برخوردار بوده و شبکه اصلی ارتباطی درون شهري را تشکیل می

  .گرددکیلومتر در ساعت تعیین می 60تا  40
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  ) ياهیو ناح ياجمع و پخش کننده محله(هاي درجه دو هگذرگا •

این گذرها از نقش اجتماعی . باشدیرون و بالعکس میک از درون محله به بین معابر انتقال ترافیفه ایوظ

  .باشدهاي جانبی گذرگاه میبسیار قوي برخوردار بوده و در طراحی آنها اولویت با کاربري

   ياهاي محلهگذرگاه •

در . کنندها و محیط اطراف را تأمین میهاي فرعی کوچکی هستند که دسترسی به ساختمانگذرگاه

  .دهندبست بوده و کوچکترین واحد نظام سلسله مراتبی را تشکیل میمواردي این گذرها به صورت بن

  رو  سواره •

  . آن قسمت از عرض خیابان که اختصاص به عبور وسایل نقلیه دارد

  رو پیاده  •

  .  است از تمام یا قسمتی از عرض یک معبر که جهت عبور پیاده اختصاص داده شده استعبارت 

  کوچه   •

  . متر باشد 10آن   معبري است که حداکثر عرض

  خیابان   •

  . متر باشد 10گذرگاهی که عرض آن بیشتر از 

  بست  بن  •

قع عبور پیاده از انتهاي باشد و عبور وسایل نقلیه و در بعضی موا گذرگاهی است که انتهاي آن بسته می

  . باشدآن ممکن نمی

  دور برگردان    •

حداقل . گردد بینی میبست جهت دور زدن وسائل نقلیه پیشفضاي بازي است که در انتهاي گذرهاي بن

  .باشد متر می 16×  16ابعاد مورد نیاز دوربرگردان 

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 10... .....................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبان . ششمصل ف

 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

  پخی     •

نبش دو معبر قرار دارد به منظور ایجاد درجه قطعه زمین را که در  90خط موربی است که سطح گوشه 

  .دهد دید مناسب رانندگی حذف نموده و آن را جز فضاهاي شهري قرار می
  

  پدافند-6- 6-1

پدافند با مفهوم کلی به معنی دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیر اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از 

  .گردد دافند عامل و غیرعامل تشکیل میدستیابی وي به اهداف خود است که بطور کلی از دو بخش پ

  پدافند عامل -6-1- 6-1

عبارتست از بکارگیري مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه 

  .هوایی، زمینی، دریایی، نفوذي، خرابکارانه و عملیات تروریستی دشمن بر روي اهداف مورد نظر

  پدافند غیرعامل -6-2- 6-1

پذیري نیروي انسانی، ساختمانها و تاسیسات،  اي که موجب کاهش آسیب جموعه اقدامات غیر مسلحانهم

  .گردد تجهیزات و شریانهاي کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می

  

  منطقه بندي  - 7- 6-1

  : داراي منطقه بندي اصلی به شرح ذیل می باشد شیبان طرح جامع 

  منطقه مسکونی   §

) 1-3- 6(ر عملکرد مسکونی و دیگر عملکردهاي مجاز در این منطقه به شرح مطالب مندرج در بند استقرا

  . مجاز خواهد بود 

  منطقه آموزشی   §

شامل عملکردهاي آموزشی در مقاطع ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان بوده که بر اساس ضوابط مندرج در 

  .  ناحیه اي قابل استقرار خواهند بود این گزارش در دو مقیاس محله اي و )  3-3-6( بند 
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  منطقه آموزش ، تحقیقات و فناوري   §

  .مجاز خواهد بود ) 4-3- 6( داراي عملکرد شهري و فراشهري بوده که بر اساس ضوابط اعالم شده در بند 

  انتظامی  –منطقه اداري  §

  .مجاز خواهد بود  )5- 3-6( انتظامی بر اساس ضوابط اعالم شده در بند  -استقرار عملکرد اداري 

  منطقه تجاري  §

شامل عملکردهاي تجاري در سه مقیاس محله اي ، ناحیه اي و شهري بوده که بر اساس ضوابط مندرج 

  .  این گزارش قابل استقرار خواهند بود )  6-2-6( در بند 

  منطقه ورزشی   §

  . مجاز خواهد بود) 7-3-6( استقرار عملکرد ورزشی در این منطقه بر اساس ضوابط اعالم شده در بند  

  درمانی   §

  .مجاز خواهد بود ) 8- 3-6( استقرار عملکرد بهداشتی و درمانی در این منطقه بر اساس ضوابط بند 

    هنري  –منطقه فرهنگی  §

  . همین گزارش مجاز به فعالیت خواهند بود ) 9-3-6( شامل کلیه عملکردهاي است که بر اساس بند 

  پارك و فضاي سبز عمومی  §

امل عملکرد در سه مقیاس محله اي ، ناحیه اي و شهري بوده که می بایست در خصوص آن بر اساس ش

  .همین گزارش اقدام نمود )  10-3-6( بند 

  منطقه مذهبی  §

)  11- 3-6( شامل عملکردهاي مذهبی در سه مقیاس محله اي، ناحیه اي و شهري بوده که بر اساس بند 

  . یت استقرار خواهند داشت همین گزارش در منطقه مذهبی قابل
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  تجهیزات شهري   §

به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي عمومی شهروندان که عمدتا در وظایف شهرداري است گفته 

  . )12-3-6بند ( می شود

 شهريتاسیسات  §

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می 

همین گزارش ) 13-3-6(فعالیت در این منطقه شامل عملکردهاي تعیین شده در بند. بد گفته می شودیا

  .می باشد

 منطقه حمل و نقل و انبارها  §

مجاز ) 14-3-6( استقرار عملکرد حمل و نقل و انبارها در این منطقه بر اساس ضوابط اعالم شده در بند 

  .خواهد بود 

  گردشگري    -منطقه تفریحی  §

همین گزارش مجاز ) 15-3-6( ستقرار عملکرد تفریحی، پذیرائی و جهانگردي بر اساس ضوابط بند ا §

 . خواهد بود

 منطقه اراضی باغات موجود   §

مجاز ) 16-3-6(استقرار عملکرد حمل و نقل و انبارها در این منطقه بر اساس ضوابط اعالم شده در بند 

  .خواهد بود 
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  اناساس طرح جامع شهر شیب -6-2

  محتواي اصلی یا اساس طرح جامع شهر -1 -6-2

  ساخت شهر و جهات توسعه -1-1 -6-2

توسعه شهر در اراضی واقع در قسمت غربی و جنوب غربی و افزایش محدوده در ایـن قسـمت و همچنـین    

توسعه آتی شهر در قسمت جنوب غربی نیـز در نظـر گرفتـه    . در قسمت شرقی شهر پیشنهاد گردیده است

پذیري آتی شهر شیبان نیز در این قسمت به وقوع خواهـد   ر این صورت بیشترین میزان جمعیتشده که د

، هر چند قسمت شرقی نیز به دلیل استقرار دو محله خـیط  )به دلیل الحاق اراضی جدید به شهر(پیوست  

  .بهره نخواهد ماند الرواس و شهرك طالقانی از این امکان بی

  بديمشخصات ساختی و کال - 1-2 -6-2

 –میان دشت و جاده ارتبـاطی اهـواز    –شهر شیبان یک شهر شطرنجی بوده که بوسیله خط آهن نظامیه 

واقـع در قسـمت   (شوشتر به چهار قسمت مجزا و منفک شده از یکدیگر تقسیم گردیـده و محلـه شـیبان    

زي شـهر  تري برخوردار می باشد هسته مرکـ  که نسبت به شهرك هاي اطراف از بافت قدیمی) شمال غربی

  .دهد را تشکیل می

این شهر به دالیل پیش گفته از ضعف مفرط در تامین نیازهاي خدماتی اهالی برخوردار بوده و عمال فاقـد  

هر چند در این میان بافت قدیم شیبان . به شکل مؤثر می باشد) به معناي عام آن(هر گونه هسته مرکزي 

استقرار کاربریهاي تجاري با یـک بافـت درهـم تنیـده      به دلیل) به عنوان هسته اولیه تشکیل دهنده شهر(

تجاري نقش عملکردي هسته مرکزي شهر را عهده دار گردیده که به دلیل عدم وجود شـرایط   –مسکونی 

کالبدي مناسب، توسعه بافت تجاري را به صورت خطی و در راستاي محورهاي مسکونی به دنبـال داشـته   

اي کم عرض، عـدم همسـان سـازي پیـاده روهـا، عـدم تفکیـک        این موضوع در کنار وجود کوچه ه. است

مشکالت عدیده ائی را براي شهروندان محترم بـه  ... ترافیک سواره از پیاده، عدم اصالح هندسی تقاطع ها و

در همـین راسـتا ایـن مشـاور هسـته      . خصوص اهالی ساکن در محدوده مورد نظر به دنبـال داشـته اسـت   

سیل الزم جهت ارائه نقش عملکردي خود در آینده دانسته و با این فـرض،  مرکزي کنونی شهر را فاقد پتان
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به همین منظـور  . لزوم جابه جائی آن را در رئوس برنامه ریزي فضائی شهر در الگوي توسعه قرار داده است

توزیع کاربریهاي خدماتی در مقیاس محله اي و ناحیه اي در سطح شهر بـه خصـوص در قسـمت شـرقی،     

  .استو جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده غربی، شمالی 

  )هاي عمده و مؤثر شهر کاربري(تعیین حوزه عملکردهاي اصلی -1-3 -6-2

بـر اسـاس ایـن نظریـه     . جواري صورت پذیرفتـه اسـت   ها بر اساس اصل هم در طرح جامع استقرار کاربري

طراز با نقش معبـر، در کنـار معـابر     مه هاي ها و شبکه معابر داراي سلسله مراتبی هستند و کاربري کاربري

  :بر این اساس. شود سنگ خود مستقر می هم

 اي اي و ناحیه اي در جوار معابر محله هاي محله کاربري •

 .اي و درجه دو شهري اي در جوار معابر ناحیه هاي داراي نقش و عملکرد ناحیه کاربري •

  خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی -1-4 -6-2 

  :عه شهر در زمینه نظام حرکت به قرار زیر استهاي توس سیاست 

  .تفکیک ترافیک عبوري برون شهري از ترافیک درون شهري  -

  ).پیرامونی ـ مرکزي(پیوستگی شبکه تحرکات شهري  -

  .سلسله مراتبی نمودن نحوه حرکت -

  .ویژه در حلقه مرکزي تقویت تجهیزات حمل و نقل به -

و ناحیه بـه منظـور احتـراز از تولیـد سـفرهاي       توزیع مناسب خدمات در سطوح زیرمحله ـ محله  -

  .غیرالزم

  ).مهندسی ترافیک( ها  کاهش تعداد تقاطع -

  .افزایش سطوح حرکت پیاده -

  ).اي خدمات دروازه(هاي شهر  ساماندهی ورودي -

 .تناوب مسیرها و سطوح عملکردي شبکه -
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 :ساختار شبکه معابر شهر هندیجان به شرح ذیل ارائه شده است

از سـایر جهـات کـم و بـیش     ) آبگیر شیبان و اراض کشـاورزي (جز در شمال و شمال غرب  شهر شیبان به

داراي پتانسیل براي توسعه بوده که در این میان، اراضی واقع در جنـوب و جنـوب غربـی شـهر بیشـترین      

از طرفـی بـه دلیـل    . باشـد  امکانات توسعه و سایر جهات تا حدودي داراي اراضی مناسب براي توسـعه مـی  

، توسعه شهر به میزان قابل توجهی )طرح هادي روستایی و شهري(رداري شهر شیبان از طرح توسعه برخو

در محدوده طرح هادي شکل گرفته و البته در جهات مختلف توسعه یافته که البته ایـن میـزان در جبهـه    

  .میزان خود را تجربه نموده استشمال و شرق حداقل و در جبهه جنوب و غرب بیشترین 

  نظام تقسیمات واحدهاي شهري - 1-5 -6-2

اساس تقسیمات شهري مبتنی بر سلسله مراتب شبکه معابر، و رعایت فواصل دسترسی به خدمات مرتبط، 

  :و با توجه به حجم جمعیت ساکن در هر یک از تقسیمات پیشنهادي است و شامل

  )شود توسط معابر اصلی هر ناحیه جدا می( محله .1

  )شود ر منطقه شهري جدا میتوسط معابر اصلی ه( ناحیه .2

  .بر اساس اصول یاد شده شهر شیبان به سه ناحیه شهري و هشت محله مستقل تقسیم شده است

  .نفر 18000بینی جمعیت هکتار و پیش 43/190شامل سه محله با مساحت : ناحیه یک -الف

  .نفر 12000بینی جمعیت  هکتار و پیش 138شامل دو محله با مساحت : ناحیه دو -ب

  .نفر 12000بینی جمعیت  هکتار و پیش 239شامل سه محله با مساحت : ناحیه سه  -ج

  .گردد هرگونه تغییر در نظام تقسیمات واحدهاي شهري مغایرت اساسی تلقی می

  جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر -1-6 -6-2

ون محدوده شهر شیبان و با توجه به استقرار عوامل محدود کننده رشد و توسعه  فیزیکی در داخل و بیر

میان دشت با   –شوشتر با امتداد شمال به جنوب و همچنین خط راه آهن نظامیه –عبور جاده اهواز 

توان گفت بافت شهري شیبان عمال به چهار قسمت کامالً  امتداد غرب به شرق از داخل بافت شهر، می
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ظور دسترسی و استفاده از خدمات مجزا تبدیل گردیده و شهروندان محالت و نواحی مختلف را به من

  .واقع در هسته مرکزي با مشکل جدي مواجه نموده است) کاربریهاي عمده(شهري

  پذیري احتماالت جمعیتی و ظرفیت جمعیت -1-7 -6-2

، نفر  29083برابر با  1385پایه بر این اساس با در نظر گرفتن جمعیت .براساس مطالعات انجام شده 

طرح توسعه و (نفر خواهد بودکه در این طرح  42000برابر با  1400افق  جمعیت شهر هندیجان در

  . شده است خدماتی از اراضی بایر درون شهر تأمیننیازهاي مسکونی و ) شهر شیبان) جامع(عمران 

  منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهاي شهري -1-8 -6-2

از طریق افزایش (ره طرح هکتار زیربناي مسکونی در طول دو 193شهر شیبان ظرفیت افزایش  •

  . را خواهد داشت)  تراکم

هکتار خواهد رسید که از طریق استفاده از اراضی بایر و افزایش تراکم تأمین  17کاربري آموزشی به  •

  . خواهد شد

  . هکتار خواهد رسید که از طریق استفاده از اراضی بایر تأمین خواهد شد 10کاربري آموزش عالی به  •

هکتار خواهد رسید که از طریق استفاده از اراضی بایر و افزایش  95خدماتی به  هاي مجموع کاربري •

  . شود تراکم تأمین می

 ). از طریق تعریض معابر و استفاده از اراضی بایر(هکتار خواهد رسید  247سطح شبکه معابر به  •

  حدود کلی تراکم جمعیت شهر - 1-9 -6-2

این تراکم در ناحیه یک . بینی شده است ر در هکتار پیشنف 9/73تراکم ناخالص جمعیتی در شهر شیبان 

. نفر در هکتارخواهد بود 1/50نفر در هکتار و در ناحیه سه  87نفر در هکتار، در ناحیه دو شهر  5/94

کلی شهري با تراکم  به طور ،آشکار است به وضوحکه در سیماي کالبدي آن نیز  همان طورشهر شیبان 

  .متوسط است
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  حدود استحفاظی یا حریم شهر -1-10 -6-2

 هکتار 654مساحت محدوده شهر پیشنهادي  •

 هکتار 2490مساحت حریم شهر پیشنهادي  •

  

 23/12/1363مصوب شهر جامع طرح اساس تشخیص دستورالعمل -2 -2- 6

هاي اساسی در قالب موارد ذیل،  براساس آخرین مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مغایرت

  :استبررسی شده 

  محدوده -1

 ها حریم -2

 سلسله مراتب شهري -3

 ها کاربري -4

 تراکم جمعیتی و ساختمانی -5

 

  محدوده -2-1 -2- 6

تغییر محدوده شهر باتوجه به جهات و میزان توسعه در طرح جامع مصوب، در صورت تصویب کمیسیون 

  .باشد ماده پنج و با رعایت قوانین مرتبط قابل بررسی می

مصوبه مجلس شوراي اسالمی در تاریخ  2براساس ماده (طرح جامع  در صورت افزایش محدوده: تبصره

بایستی متناسب با جهات توسعه طرح ) محدوده قانونی به محدوده شهر تغییر نام یافت 24/10/1384

شوراي عالی 15/12/1390محدوده مصوب طرح جامع شهر شیبان با توجه به مصوبه مورخ . افزایش یابد

دبیر محترم   18/2/1391مورخ  91/300/8053بالغی طی نامه شماره شهرسازي و معماري ایران ا

ها  محدوده توسعه طرح جامع براساس محدودیتها و قابلیت. باشد هکتار می 818شوراي عالی معادل 
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ساختاري تعیین گردیده و هرگونه تغییر در آن که منجر به کاهش یا افزایش مساحت آن گردد مغایرت 

  .گردد اساسی مصوب می

  

  ها حریم - 2-2 -2- 6

: هاي در نظر گرفته شده در طرح جامع و ضوابط و مقررات مصوب از قبیل هرگونه تغییر و یا حذف حریم

،  ها ها، جاده حرایم رودخانه، مسیل) باشد هکتار می 3916مساحت مصوب حریم شهر معادل (حریم شهر 

، حرایم فضاي سبز اطراف )شوشتر –واز محور اه(آهن،کنار گذرها، کمربندیها، محورهاي ورودي شهر  راه

شبکه برق، خط لوله (خیابانهاي اصلی، حرایم مربوط به مراکز تاسیسات شهري مانند مراکز تولید انرژي 

، کشتارگاه، تاسیسات و تجهیزات شرکت نفت و حرایم دیگر مشابه به مواردي که ذکر ...)گاز، نفت و 

  .شود گردیده مغایرات اساسی محسوب می

  

  سلسله مراتب شهري  -2-3 -2- 6

سلسله مراتب گذربندي، الگوي توسعه شهري، استخوانبندي کالبدي و همچنین سلسله مراتب و 

ترین موارد طرح جامع محسوب گردیده که رئوس مهمترین این  تقسیمات واحدهاي شهري از اساسی

  :باشد موارد به شرح ذیل می

  الگوي توسعه کالبدي شهر   - 2-3-1 -2- 6

محله استوار  8ناحیه و  3اساس طرح جامع مصوب شهر شیبان، نظام تقسیمات شهر شیبان در قالب بر

الگوي توسعه پیشنهادي این مشاور، الگو . گردیده و مبناي نظام تقسیمات طرح تفصیلی قرار گرفته است

هر . گرفته استبوده و به عنوان الگوي مکانیابی کاربریهاي پیشنهادي مصوب مورد تائید قرار  2شماره 

  .گردد مغایرات اساسی محسوب می شیبانبندي فضائی شهر  گونه تغییر در تقسیم
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  شریانهاي درجه دو) راه عبوري(تغییرات شبکه ارتباطی شریانهاي درجه یک    -2-3-2 -2- 6

هرگونه تغییر در شبکه شریانهاي درجه یک و دو که باعث تغییر عملکرد گذرهاي پیشنهادي شود 

  .گردد ت اساسی اعالم میمغایر

  

 ساختمانی و جمعیتی تراکم ضوابط تغییرات -2-4 -2- 6

 توسعه الگوي در شده تدوين هاي سياست برخالف ساختماني و جمعيتي هاي تراكم در جايي جابه يا و تغيير

  .شود مي محسوب اساسي شهري مغايرت
  

  ها کاربري -2-5 -2- 6

ه غیر مسکونی در مقیاس شهري مانند مرکز آموزش عالی، هاي عمد حذف، کاهش و یا جابجایی کاربري

بینی انجام شده که باعث  ي مسافربري و باربري درون و برون شهري نسبت به پیشها نالیترممصلی، 

گردد مغایرت اساسی محسوب  6%هاي تعیین شده در مقیاس مربوطه به میزانی بیش از  تغییر در سرانه

 .شود می

هاي عمده غیر مسکونی در مقیاس ناحیه اي مانند مرکز آموزش  ی کاربريحذف، کاهش و یا جابجای

بینی انجام شده که باعث تغییر در  نسبت به پیش... درمانی و  ،تجاري ورزشی ،فرهنگی ،مذهبی ،متوسطه

 .شود گردد مغایرت اساسی محسوب می 4%هاي تعیین شده در مقیاس ناحیه اي به میزانی بیش از  سرانه

 ،هاي عمده غیر مسکونی در مقیاس محله اي مانند مراکز آموزشی و یا جابجایی کاربري حذف، کاهش

هاي تعیین  بینی انجام شده که باعث تغییر در سرانه نسبت به پیش... درمانی و  ،تجاري ورزشی ،مذهبی

  .شود گردد مغایرت اساسی محسوب می 3% شده در مقیاس ناحیه اي به میزانی بیش از  

 

  کاربري هاي عمده طرح جامع شهر شیبان)1-6(جدول 

 کاربري
  سرانه پیشنهادي  وضع موجودسرانه 

 سطح سرانه سطح سرانه
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 193200 46 1181038 61/40 مسکونی

 170100 05/4 49002 68/1  آموزشی

 60900 45/1 25677 88/0 تجاري

 113711 50/2 10030 34/0 درمانی

 378778 50/8 2502 09/0 فضاي سبز شهري

  ضوابط و مقررات کاربري ها -6-3

 ضوابط احداث در کاربري مسکونی   -6-3-1

اراضی کاربري مسکونی شامل آن قسمت از اراضی محدوده ي شهر می شود که براي احداث انواع 

ساختمانها و واحدهاي مسکونی در تراکمهاي ساختمانی و جمعیتی معین و نیز سایر عملکردهاي مجاز 

 .عملکرد مسکونی در این اراضی مورد استفاده قرار می گیردقابل اختالط با 

  موارد مجاز استفاده از زمین -

نواري، مانند تک خا(عالوه بر احداث و بهره برداري از ساختمانها و واحدهاي مسکونی در اشکال گوناگون 

و بیشتر براي موارد ، استفاده از اراضی این کاربري با مساحت هاي اعالم شده  ....چندخانواري، مجتمع و 

  :زیر نیز مجاز است

مهدکودك، کودکستان، آمادگی، پیش دبستانی، دبستان، مدرسه راهنمایی، : واحدهاي آموزشی نظیر •

 دبیرستان و پیش دانشگاهی

 خانه قلم، کتابخانه کوچک: مراکز فرهنگی نظیر: متر مربع و بیشتر براي احداث 500اراضی با مساحت  •

دفاتر حقوقی و دارالوکاله، دفاتر خدمات حسابداري و حسابرسی و بیمه : نظیرواحدهاي اداري کوچک  •

 و امور مالی ، دفاتر مشاوره اي و دفاتر مهندسان مشاور، دفاتر خدمات کامپیوتري

نانوایی، میوه فروشی، سبزي فروشی، گوشت فروشی، تعمیرگاه کوچک لوازم : واحدهاي تجاري نظیر •

 ....خانگی، آرایشگاه و 

 مطب پزشکان و دندانپزشکان، تزریقات و داروخانه: دهاي بهداشتی و درمانی نظیرواح •

 مهمان 10پانسیون و خوابگاه کوچک در حد پذیرایی حداکثر  •
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درصد مساحت پالك داراي کاربري مسکونی براي سایر عملکردهاي مجاز می توان  5حداکثر از : 1تبصره 

  .استفاده کرد

  اي فوق الذکر به شرطی مجاز است کهاستفاده از عملکرده :2تبصره 

  .دسترسی عملکرد مسکونی و سایر عملکردها از یکدیگر مجزا و مستقل باشد) الف

  .عملکرد مسکونی نسبت به سایر عملکردها در طبقات باالتر ساختمان قرار داشته باشد) ب

یربناي ساختمان درصد سطح کل ز 10سطح زیربناي خالص اختصاص داده شده به سایر عملکردها از ) ج

  .داراي عملکرد مختلط بیشتر نباشد

  .رعایت ضوابط و مقررات ویژه هر کاربري براي هر یک از عملکردهاي مجاز فوق الزامی است: 3تبصره 

  :تفکیک زمین -

  :ضوابط و مقررات تفکیک زمین در اراضی کاربري مسکونی به ترتیب زیر است

مترمربع، حوزه تراکم ساختمانی متوسط  200انی کم حد نصاب تفکیک زمین در حوزه تراکم ساختم -

 .مترمربع است 300مترمربع و حوزه تراکم ساختمانی زیاد  250

قانون  14در تفکیک باغات و اراضی زراعی و اراضی آیش داخل محدوده شهر، رعایت ماده  :1تبصره 

  .زمین شهري و سایر ضوابط و مقررات ذیربط الزامی است

با رعایت میزان عقب نشینی از برهاي ) مساحت خالص پالك تفکیک شده(تفکیک حد نصاب : 2تبصره 

  .محاسبه می شود) مساحت زمین پس از عقب نشینی(اصالحی 

  .در تفکیک اراضی، ضوابط و مقررات مربوط به اصالح گذرها و دوربرگردان ها باید رعایت شود: 3تبصره 

سازمان میراث (قررات سازمان هاي شهري دیگر در تفکیک اراضی رعایت کلیه ضوابط و م: 4 تبصره

....) فرهنگی و گردشگري، سازمان محیط زیست، سازمان هاي تامین کننده خدمات زیر بنایی شهري و 

  .الزامی است

  تراکم ساختمانی -
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  :ضوابط و مقررات مربوط به تراکم ساختمانی در اراضی کاربري مسکونی به ترتیب زیر است

درصد، حوزه تراکم  120انی در قطعات زمین حوزه تراکم ساختمانی کم حداکثر تراکم ساختم -

  .درصد است 180درصد و حوزه تراکم ساختمانی زیاد  150ساختمانی متوسط 

  .مترمربع در حوزه مسکونی ساخت و ساز ممنوع است 50در اراضی با مساحت کمتر از : 1تبصره 

مالك تعیین تراکم ساختمانی و سطح ) دطبق سن(مساحت قطعه زمین قبل از اصالحی : 2تبصره 

در صورتی که مساحت موجود قطعه زمین کمتر از مساحت مندرج در . زیربناي قابل احداث می باشد

  .سند باشد، مساحت موجود قطعه زمین مبناي تعیین تراکم قرار می گیرد

قطعه زمین ) مساحت(ندازه استفاده از حداکثر تراکم ساختمانی مورد استفاده در این بند تابع ا: 3تبصره 

  .و سایر شرایطی است که تفصیل آن در ادامه این مبحث آورده شده است

  ضریب سطح اشغال -

  :ضوابط و مقررات مربوط به ضریب سطح اشغال در اراضی کاربري مسکونی به ترتیب زیر است

زمین بعد از  درصد مساحت قطعه 50حداکثر اندازه ضریب اشغال سطح در اراضی مسکونی برابر با  -

 .رعایت بر اصالحی است

درصد مازاد تراکم ساختمانی تشویقی  10درصد کاهش سطح اشغال می توان از  10به ازاي هر  :1تبصره 

  . استفاده کرد) درصد 20تا سقف (

مساحت مبناي تعیین سطح اشغال قطعه زمین هاي مجاور گذرهاي دسترسی داراي تعریض به : 2تبصره 

  :می شود ترتیب زیر تعیین

متر پس از تعریض، مساحت زمین بعد از تعریض گذرهاي داراي  12گذرهاي داراي عرض کمتر از  -

 متر پس از تعریض، مساحت زمین بعد از تعریض 12عرض کمتر از 

 متر و بیشتر از آن پس از تعریض، مساحت زمین قبل از تعریض 12گذرهاي داراي عرض  -
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مترمربع شود، شهرداري می  100پس از تعریض گذر کمتر از اگر باقیمانده مساحت زمین : 3تبصره 

درصد سطح  70تواند با توجه به میزان تعریض و موقعیت و محل ساختمان امالك مجاور، به میزان 

  .باقیمانده پالك اجازه ساخت یک ساختمان یک طبقه در همکف بدهد

ابعاد و مساحت و ضریب سطح  محدوده سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین، با توجه به: 4تبصره 

اشغال قطعه زمین و موقعیت استقرار آن نسبت به قطعات همجوار و کل قطعات بلوك، به گونه اي باید 

انتخاب شود که موجب دندانه دار شدن و جلو و عقب رفتن بدنه اصلی بناهاي واقع در امتداد معبر اصلی 

  . نشود

  تعداد طبقات و ارتفاع -

  :بوط به تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان در اراضی مسکونی به ترتیب زیر استضوابط و مقررات مر

در صورت استفاده از مزایاي تشویقی کاهش سطح اشغال و یا تجمیع قطعات، امکان افزایش یک طبقه -

  .به تعداد طبقات وجود دارد، مشروط به آن که با سایر ضوابط و مقررات مالك عمل در تضاد نباشد

  .جزء تعداد طبقات روي زمین منظور نمی شودزیرزمین  -

درصد مساحت طبقه  30اگر مساحت فضاي ساخته شده بر روي آخرین طبقه ، مساحتی کمتر از  -

  .زیرین را داشته باشد، به عنوان طبقه محسوب نمی شود

بصره حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از کف قطعه زمین با توجه به تعداد طبقات و موارد مشروحه در ت -

 .هاي سه گانه زیر محاسبه می شود

 .می باشند 3، 2، 1تعداد طبقات  ، متوسط، زیاد به ترتیب ،کمساختمانی در تراکم  هاي  -

  .است) شامل ارتفاع مفید طبقه و ضخامت سقف آن(متر  60/3ارتفاع هر طبقه حداکثر  -

  .فزوده می شودمتر ا 70/2در صورت وجود پیلوتی، به حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان  -

  پارکینگ -

  :ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ در اراضی کاربري مسکونی به ترتیب زیر است
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مترمربع یک واحد و  200تعداد واحد پارکینگ الزم به ازاي هر واحد مسکونی با مساحت مفید تا  -

ار واحد مسکونی واحد است که باید در قطعه زمین محل استقر 5/1مترمربع  200مساحت مفید بیش از 

 .تامین شود

  .در مجتمع هاي مسکونی تامین پارکینگ براي همه واحدهاي مسکونی الزامی است -

در صورتی که تعداد پارکینگ موردنیاز یک ساختمان داراي جزئی از واحد باشد، عدد صحیح : 1تبصره 

  .پایین تر از آن مبناي تعیین تعداد پارکینگ موردنیاز قرار خواهد گرفت

در صورت وجود یک (متر  3متر طول و حداقل عرض  5براي هر واحد پارکینگ تامین حداقل : 2ه تبصر

در صورت (متر عرض براي حداقل دو واحد پارکینگ در یک دهانه  5/2متر طول و  8/4و ) پارکینگ

هد این سطح صرفاً شامل محل پارك اتومبیل خوا. الزامی است) وجود بیش از یک پارکینگ در یک امتداد

  .بود

بدون جابه جایی سایر (تامین محل مناسب کافی براي عبور و مرور، گردش و مانور اتومبیلها : 3تبصره 

منظور ) باال 2مذکور در تبصره (الزامی است و مساحت آن جزء مساحت پارکینگ ) اتومبیلهاي پارك شده

  .متر است 5عرض مسیر گردش خودرو در پارکینگ حداقل . نمی شود

پارکینگ موردنیاز هر ساختمان را می توان در زیرزمین، پیلوتی و یا مازاد فضاي باز تامین  :4تبصره 

  .کرد

 10براي احداث (متر  40/2ارتفاع مفید زیرزمین یا پیلوت براي اختصاص به پارکینگ اتومبیل : 5تبصره 

ارتفاع بیشتر و یا  است و) واحد پارکینگ 10براي احداث بیش از (متر  5/2و ) واحد پارکینگ یا کمتر

  .کمتر از آن مجاز نمی باشد

نحوه ي استقرار خودروها باید به گونه اي باشد که تردد هر خودرو در پارکینگ به سهولت : 6تبصره 

نقشه محل استقرار خودروها در پارکینگ باید در . انجام شده و نیازي به جا به جایی سایر خودروها نباشد

  .داري مشخص بوده و مورد تائید شهرداري باشدنقشه هاي ارائه شده به شهر
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مثالً کمی عرض قطعه زمین، کمی عرض گذر دسترسی (در صورتی که به دالیل فنی : 7تبصره 

مورد تائید شهرداري، ... ) محدودیتهاي ناشی از اعمال سایر ضوابط و مقررات مالك عمل، شیب زمین و 

ز در قطعه زمین وجود نداشته باشد، معادل هزینه ي امکان تامین تمام یا بخشی از پارکینگ موردنیا

باید ) این مبلغ توسط شوراي شهر تعیین می شود(تامین این کسري در پارکینگ هاي عمومی طبقاتی 

شهرداري مکلف است مبالغ جمع آوري شده از این منبع درآمدي را صرف . در وجه شهرداري تادیه شود

  .ر نمایدایجاد پارکینهاي عمومی در محدوده شه

  :نحوه دسترسی و ورود خودرو به پارکینگ باید داراي شرایط زیر باشد: 8تبصره 

 .راه ورود خودرو از فضاي باز ساختمان بالمانع است -

 .متر باشد 3اندازه دهانه ورودي پارکینگ در همکف حداقل باید  -

 )خودرو 20گنجایش تا  براي. (متر باشد 5/3اندازه دهانه ورودي پارکینگ در زیرزمین حداقل باید   -

خودرو، براي ورود و خروج  20اندازه دهانه ورودي پارکینگ در زیرزمین براي گنجایش بیش از  -

 .متر باید باشد 5/3متر و براي ورود و خروج مجزا هر کدام  5مشترك 

 .است% 15حداکثر شیب رمپ براي ورود خودرو به زیرزمین  -

 .متر است 5/6قیم حداقل شعاع محور رمپ در مسیرهاي غیرمست -

  .متر است 2حداقل ارتفاع پارکینگ در بخش ورودي رمپ  -

 

  نحوه استقرار ساختمان درزمین و اشراف  - 6-3-2

ضوابط مربوط به حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت، در مورد بناهایی که در مجاورت یک قطعـه    رعایت

  .ستمالکیت دیگر در دو طبقه و بیشتر احداث می شود، الزامی ا

احداث پنجره یا هواگیر مشرف به قطعه مالکیت مجاور ممنوع بوده، مگر اینکه از حد مالکیت مجـاور   §

سـانی متـر    175در این صورت استفاده از پنجره بازشو تـا ارتفـاع   . متر عقب نشینی انجام گیرد 3حداقل 

سـانتی   175شجر تا ارتفـاع  مجاز نبوده و مالکین ملزم به استفاده از پنجره هاي غیر بازشو و شیشه هاي م
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سانتی متر به بـاال   175متري می باشند و استفاده از شیشه هاي معمولی و یا پنجره بازشو فقط در ارتفاع 

 . مجاز است

  

  

  )مثل پاسیوها و نورگیرها(سایر فضاهاي باز  -

  .رعایت میزان فضاي باز بر حسب تعداد واحدها درقطعات مسکونی الزامی است -1

درصد از فضـاي بـاز هرقطعـه     10ورافزایش کمیت و کیفیت فضاهاي سبز خصوصی ، اختصاص به منظ -2

  .براي فضاي سبز و درختکاري الزامی است) حیاط(مسکونی 

مساحت حیاط خلوت و نورگیرهایی که منطبق بر ضوابط احداث گردند، جزء زیربناي مجـاز محسـوب    -3

  .نخواهد شد

ور اتاق هاي اصلی ساختمان، مانند نشـیمن، نهـارخوري، خـواب و    حیاط خلوت هایی که براي تامین ن -4

 غیره 

. متـر خواهـد بـود     3در صورت پیش بینی حیاط خلوت در شمال پالکهاي شمالی حداقل عـرض الزم   -5

  .متر می باشد 2متر مربع ، حداقل عرض  200براي زمین هاي کمتر از 

  مقررات مربوط به نورگیري و تهویه طبیعی -

سانتی متر  40در  60سرویس ها باید داراي تهویه طبیعی یا از طریق داکت هاي حداقل به ابعاد  تمام -1

  .باشند) فقط جهت تهویه(

نورگیرها و فضاهاي خالی متمرکز در مجتمع هاي تجاري و اداري که صرفاً جهت نورگیري و تهویه  -2

  .نمی شوندهوا و بر مبناي ضوابط احداث گردند، جزء زیربناي مجاز محسوب 

  ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمانها به حیاطها و حیاط خلوتها -

در مواردي که اتاق هاي اصلی از دو واحد مسکونی مستقل، از یک حیاط خلوت نور می گیرند، فاصله  -1

  .متر باشد 4پنجره آنها از هم ، نباید کمتر از 
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مستقل و یا آشپزخانه آنها از یک حیاط خلوت نور در مواردي که آشپزخانه و اتاق از دو واحد مسکونی  -2

  . متر باشد 3می گیرند، فاصله پنجره هاي مقابل آنها از هم نبایستی کمتر از 

  

  

  مقررات مربوط به فضاها و تاسیسات روي بام -

متر با سقف شیبدار ،  5/2مترمربع و ارتفاع مفید حداکثر  14احداث خرپشته به مساحت حداکثر  -1

  .است و جزء تراکم و طبقه محسوب نخواهد شد بالمانع

  .متر از لبه بام انجام پذیرد 2نصب تاسیسات روي بام هاي همسطح باید حداقل به فاصله  -2

  .احداث انبار موقت و دائم و انبار کردن وسایل بر روي پشت بام و بالکن ها ممنوع است -3

جزء . (سانتیمتر الزامی می باشد 80فاع حداقل احداث دست انداز در بامهاي صاف و ایوانها به ارت -4

  )ارتفاع ساختمان محسوب نمی شود

کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی از قبیل سیستم هاي برق، کانال هاي کولر، دودکش ها، آنتن ها و در  -5

  .داخل با بام ساختمان تعبیه شده تا از تخریب نماي ظاهري جلوگیري شود

  زیرزمین مقررات مربوط به پیلوتی و -

  .استفاده مسکونی از فضاهاي پیلوتی یا زیرزمین به هر شکل ممنوع است -1

  .متر باشد مجاز است 6احداث زیرزمین مشروط به اینکه سطح آبهاي زیرزمینی و قنوات بیش از  -2

 استفاده از پیلوتی تنها به عنوان فضاي پارکینگ، انباري ، موتور خانه، تاسیسات برقی ، مکانیک و -3

  . گلخانه و فضاي بازي بچه ها مجاز است

  .مساحت پیلوتی و یا زیرزمین به شرط رعایت موارد فوق جزء تراکم محسوب نمی شود -4

چنانچه زیرزمین و پیلوت با مشخصات تعیین شده از نظر نوع استفاده و ارتفاع و دسترسی با ضوابط  -5

  .حاسبه حداکثر تراکم منظور می گرددمعین شده مطابقت ننماید جزء تراکم محسوب شده و در م

  . زیرزمین بایستی مستقیماً از داخل قطعه مالکیت به طبقه باال دسترسی داشته باشد -6
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  .احداث رمپ و ایست رمپ و پله در محدوده پیاده رو و گذر ممنوع می باشد و درب بیرون باز شود -7

  .ها ممنوع می باشددسترسی و ایجاد نورگیر به زیرزمین از سطح پیاده رو  -8

  

  

 مقررات مربوط به راه پله مسکونی 

  و حداقل ابعاد راه پله ساختمانهاي مسکونی تا چهارطبقه قرارگیرينحوه : )2 -6(جدول شماره 
  نحوه قرارگیري و حداقل ابعاد  تعداد طبقات ساختمان

  براي ساختمانهاي تا چهار طبقه

  سانتی متر 17سانتی متر و حداکثر  10ارتفاع پله حداقل  -
  سانتی متر 30حداقل عرض کف پله  -
  سانتی متر 205ارتفاع هر کف پله و یا پاگرد تا زیر سقف  -
  سانتی متر 270ارتفاع از روي هر پاگرد تا زیر سقف پاگرد باالیی حداکثر  -
  پله 12براساس ضوابط معلول حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد حداکثر  -
  متر 20/1حداقل عرض پله  -
  متر 20/1×  20/1حداقل پاگرد پله -
  .ترك داشته باشد 4الی  2راه پله باید  -

  

  مساحت فضاي راه پله هاي ساختمانی مسکونی تا چهار طبقه): 2 -6(جدول شماره ادامه 
  حداقل ابعاد  فضا  تعداد طبقات ساختمان

  ساختمانهاي تا چهار طبقه
  متر 80/4 × 40/2  )مفید داخل به داخل(ابعاد راه پله 

  مترمربع 50/11  )مفید(مساحت راه پله 
  متر مربع 20/14  مساحت راه پله با دیوار

  

واحد  4متر با حداکثر  18طبقه باالتر از همکف به ارتفاع  5هر بناي آپارتمانی با حداکثر  :تبصره

اجراي دو راه پله مسکونی در هر طبقه با یک پلکان خروج یا دور بند قابل قبول است در غیر این صورت 

  .الزامی است

  .ایجاد راه پله در فضاي آزاد جهت تامین دسترسی طبقات فوقانی ممنوع می باشد -

  سایر ضوابط مربوط به زیربنا و تراکم -

  .درصد می باشد 60حداکثر تراکم پایه  -1
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  .حسوب نمی شودسطح راه پله ها و حیاط هاي خلوت با اندازه مجاز و بیشتر، جزء تراکم ساختمانی م -2

پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان به عنوان بارانگیر و آب پره، جزء زیربنا و تراکم ساختمانی  -3

  .محسوب نمی شود

مساحت  3/2مساحت بالکن یا ایوان دو طرف باز و  2/1مساحت بالکن یا ایوان سه طرف باز،  3/1 -4

  .محسوب می شود طرف بسته جزء زیربنا وتراکم ساختمانی 3بالکن یا ایوان 

در صورت محصور کردن بالکن کل مساحت بالکن جزء زیربنا . محصور کردن بالکن ممنوع می باشد -5

  .محسوب میشود

  عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري): 3 -6(شماره  جدول
  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

  مسکونی  1
 اي

حله
م

  
ارتمانی چند واحدي و سکونتهاي تک واحدي و مجتمع هاي چند خانواري و آپ

  خوابگاههاي دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه
  )دبستان -آمادگی -مهدکودك(آموزش هاي پیش دبستانی   آموزشی  2

3  
تجاري، خدماتی 

انتفاعی، (
  )غیرانتفاعی

  )خوار و بار، میوه و سبزي، نانوایی ، قصابی و امثالهم(واحدهاي خرید روزانه   تجاري
خدمات 
  انتفاعی

، آرایشگاه )پست، امور مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله(دفاتر  
  هاي زنانه و مطب پزشکان

  زمین هاي بازي کوچک  ورزشی  4
  مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها  درمانی  5
  محله اي) پارك(بوستان   پارك  6
  مساجد، حسینیه ها و فاطمیه ها  مذهبی  7
  ایستگاههاي جمع آوري زباله  شهريتجهیزات   8
  ایستگاههاي تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سرویس هاي عمومی بهداشتی  تاسیسات شهري  9
  معابر و پارکینگ هاي محله اي و ایستگاههاي مترو  حمل و نقل و انبارداري  10
  زمین هاي کشاورزي و باغات و واحدهاي باغ مسکونی  باغات و کشاورزي  11
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  عملکردهاي مجاز کاربري هاي شهري ):4 -6(جدول شماره 
  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

  آموزشی  1

 اي
حیه

نا
  

  دبیرستان و پیش دانشگاهی -مدارس راهنمایی -کالسهاي سوادآموزي
  شهرداري نواحی شوراهاي حل اختالف  اداري و انتظامی  2

ی   3
دمات

، خ
ري

تجا
)

ی، 
فاع

انت عی
تفا
یران

غ
(  

  تجاري

سوپر مارکت، فروشگاههاي مصرف شهر و روستا، نوشت افزار، (حدهاي خرید هفتگی وا
شعب بانکها و صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالی و ....) قنادي، آجیل فروشی و 

اعتباري، بنگاههاي معامالت امالك، بازارچه ها، فروشگاههاي منسوجات، پالستیک، لوازم 
تابفروشی ها، رستوران ها، شرکتهاي بیمه، داروخانه و خانگی، لوازم صوتی و تصویري، ک

  انواع مشابه دیگر

خدمات 
  انتفاعی

وکالت، مهندسی و نقشه برداري، ثبت (، آموزشگاههاي خصوصی، دفاتر +10پلیس 
، آزمایشگاههاي طبی و )اسناد، ازدواج و طالق، شرکتهاي پیمانکاري و مشاور و خدمات

  الن هاي ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی تخصصی، مراکز رادیولوژي، س
  زمینهاي ورزشی و سالنهاي کوچک ورزشی و استخرها  ورزشی
  پلی کلینیک ها  درمانی

کتابخانه ها و سالنهاي اجتماعات کوچک،کانون هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان ،   هنري -فرهنگی  4
  سینما

  اي محله) پارك(بوستان   پارك  5

ایستگاههاي جمع آوري زباله، ایستگاههاي آتش نشانی، میادین میوه و تره، اورژانس   تجهیزات شهري  6
  ، جایگاههاي سوخت115

  معابر، پارکینگ هاي عمومی و اتوبوس رانی شهري، پایانه هاي مسافربري  حمل و نقل و انبارداري  7
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  شهريعملکردهاي مجاز کاربري هاي ):  5 -6(جدول شماره 
  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

آموزش تحقیقات و   1
  فناوري

  شهر

مدارس عالی، دانشگاهها، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه هاي علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردي و 
  پارك فناوري

  ان، مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجیمدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهاي درخش  آموزشی  2
وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتی، ادارات کل و شرکتهاي وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتی و   انتظامی -اداري  3

گري ها و  نهادهاي عمومی غیردولتی، ستاد نیروهاي نظامی و انتظامی، و سایر مراکز انتظامی، سفارتخانه ها، کنسول
سازمانهاي بین المللی، شهرداري و شوراي اسالمی شهر، دادگستري و زندانهاي موجود و مراکز بازپروري و کانونهاي 

  )خارج از محدوده شهر(زندان  -اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

تی
دما

، خ
ري

تجا
)

عی
تفا
یران

ی، غ
فاع

انت
(  

ورسها، بازار، شرکتهاي بازرگانی وتجاري، واحدهاي خرید خاص و بلند عمده فروشی ها، راسته هاي صنوف مختلف و ب  تجاري
مدت مانند فروشگاههاي بزرگ زنجیره اي، مبل فروشی ها، پوشاك، شعب مرکزي بانکها و موسسات مالی و اعتباري، 

وسایل موسسات تجاري واردات و صادرات کاال ، نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه، فروشگاه عرضه قطعات یدکی، 
نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرش، تاالرهاي پذیرایی، تعمیرگاه هاي لوازم خانگی و خودرو، دفاترنمایندگی 

  بانکهاي خارجی، نمایندگی موسسات تجاري خارجی
خدمات 
ان اعتیاد، فیزیوتراپی، مراکز ارائه خدمات اینترنت، دفاترحسابرسی، مراکز ام آي آر و مشابه، آمبوالنس خصوصی ، درم  منطقه  انتفاعی

  کاریابی، مرکز معاینه فنی خودرو، رسانه هاي دیجیتال انتفاعی، رادیولوژي، مطب دامپزشکان
خدمات 
  شهر  غیرانتفاعی

اتحادیه ها، مجامع، انجمن ها و تعاونی ها، رسانه هاي دیجیتال  -موسسات خیریه -دفاتر احزاب، تشکل هاي مرم نهاد
  )به غیر از حوزه هاي علمیه(ورزشی و آموزشگاههاي مذهبی  خبري، هیات هاي

  ورزشگاهها و مجتمع هاي ورزشی ، زورخانه ها، مجموعه هاي آبی ورزشی  شهر  ورزشی  4

  تخت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقال خون، بیمارستانهاي کمتر ا ز  منطقه  درمانی  5

ا، مراکز توانبخشی و مراکز نگهداري کودکان بی سرپرست و سالمندان، بیمارستانهاي اصلی شهر، زایشگاهها، تیمارستانه  
  معلولین و جانبازان و درمانگاههاي دامپزشکی

  هنري -فرهنگی  6

  شهر

کتابخانه مرکزي و تخصصی، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگی ، سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن 
  مه و مجله، مراکز صدا و سیماکنسرت، موسسات و دفاتر مرکزي روزنا

  اصلی شهر) پارك(بوستان   پارك  7

  مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصلی، مهدیه، کلیساها، کنیسه ها و آتشکده ها  مذهبی  8

بهداشتی انتقال گورستان ها، مرکز حفر × نمایشگاه هاي دائمی و مراکز امداد و تجات هالل احمر  - گورستانهاي موجود  تجهیزات شهري  9
  )خارج از محدوده شهر(زباله، میدان مرکزي میوه و تره، حمل و نقل بار 

  مخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه خانه هاي آب و فاضالب و پست ایستگاههاي تنظیم فشار گاز  منطقه  تاسیسات شهري  10
حمل و نقل و   11

  انبارداري

  شهر

ري، ایستگاه فرودگاههاي موجود، بنادر، تاسیسات مرکزي مترو، معابر ، پایانه هاي مسافربري درون شهري و بین شه
خارج از (انبارهاي اصلی کاال فرودگاه، سیلو و سردخانه ها ........ پارکینگ هاي بین شهري کوچک و سردخانه ها 

  )محدوده شهر
  پادگان ها و آمادگاههاي موجود نیروهاي نظامی  نظامی  12
  تاریخی، موزه ها، بناهاي یادبود، آرامگاه مشاهیر، اماکن متبرکه و حریم هاي تملک شده آناناماکن و محوطه هاي   تاریخی  13
  .می یابد) غیر از پارك(سطوحی که جهت جنگلهاي طبیعی و فضاي سبز دست کاشت   طبیعی  14
هن هاي بین شهري و تاسیسات حریم قانونی و رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها، مسیلها و راه حریم قانونی تملک راه آ  حریم  15

  زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضالب
 - تفریحی  16

  گردشگري
هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي تفریحی ویژه پارکهاي جنگلی و اردوگاههاي 

  )خارج از محدوده شهر( باغ وحش ..... جهانگردي و پالژهاي ساحلی و  
 

  کاربري آموزشی  -6-3-3
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

زمین هاي با کاربري آموزشی مشخص شده روي نقشه کاربري، در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت 

  .آموزش و پرورش قابل ساخت و ساز است

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

شهر می باشد که شامل کاربریهاي مجاز دراین اراضی، شامل فضاهاي آموزشی در رده هاي مختلف  -1

  .واحدهاي پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی و هنرستان است

احداث تاسیسات رفاهی و خدماتی براي مراکز آموزشی از قبیل سالنهاي سخنرانی، نمایش، غذاخوري،  -2

حی و فرهنگی که درب آنها از واحدهاي اداري، انتظامات، سرایداري، سالن ورزشی، نمازخانه و مراکز تفری

  .درصد عملکرد آموزشی مجاز است 10داخل باشند در 

مراکز فرهنگی، : کاربریهایی که در همجواري این کاربري مجاز به استقرار می باشند عبارتند از -3

فضاهاي ورزشی و فضاي سبز و همچنین احداث خوابگاه و سایر فضاهاي جانبی موردنیاز براي مراکز 

که احداث آنها براي بخش دولتی و خصوصی مجاز ) مقاطع راهنمایی و دبیرستان(شبانه روزي  آموزشی

  .است

  استفاده هاي ممنوع -

  .هر گونه استفاده از این اراضی در کاربري آموزشی نیز بجز موارد مذکور ممنوع می باشد

  ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و احداث بنا: ب

سازمان تجهیز و نوسازي (بري آموزشی تابع قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش تفکیک زمین با کار

بر این اساس حداقل زمین موردنیاز جهت فضاهاي آموزشی مطابق جدول زیر الزامی . می باشد ) مدارس

  .است

  

  
  متر مربع: واحد                   حداقل زمین هاي آموزشی در شهرها): 6 -6(جدول شماره 
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مقطع                         
  تعداد کالس

  )نفر( دبیرستان  )کالس( راهنمایی  )کالس( ابتدایی
10   15   20   9   12   15   18   360    480    600    720     

متر (حدقل زمین 
  2850  2200  2950  2450  2600  2000  2750  2200  2750  2950  2100  )مربع

   

  .درصد سطح قطعه زمین می باشد 50حداکثر سطح اشغال مجاز بنا براي کاربري آموزشی 

  .درصد می باشد 50حداکثر سطح مجاز ساختمانی براي کودکستان و مهدکودك برابر 

  .حداکثر تعداد طبقات مجاز مهدکودك و کودکستان یک طبقه می باشد

   درصد  15درصد و حداکثر تراکم ساختمانی آن  50ال مجاز ساختمانی براي دبستان غحداکثر سطح اش

  .می باشد

  .حداکثر تعداد طبقات مجاز دبستان طبقه می باشد

 70درصد و حداکثر تراکم ساختمانی مجاز آن  50حداکثر سطح اشفال مجاز براي مدرسه راهنمایی 

  .درصد می باشد

  .طبقه است 2حداکثر تعداد طبقات مجاز براي مدرسه راهنمایی 

درصد می باشد و حداکثر تراکم ساختمانی  50 حداکثر سطح اشفال مجاز براي دبیرستان و هنرستان

  .درصد است 70مجاز نیز 

  .طبقه است 3حداکثر تعداد طبقات مجاز براي دبیرستان و هنرستان 

کلیه ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و تجهیز مدارس در خصوص تراکم و تعداد طبقات بر  :تبصره

  .ضوابط فوق ارجحیت دارد

خانه سرایدار، تاسیسات  –خدماتی  - ورزشی –ي فعالیت هاي رفاهی چنانچه زیرزمین مدرسه برا

  .ساختمانی و پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد جزء تراکم محاسبه نمی شود

  .درصد قطعه زمین باشد  40وسعت حیاط اصلی، بصورت یکپارچه نباید کمتر از 
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

متر  6متر و از همسایه جنوبی  4رعایت حداقل فاصله ساختمان اصلی مدرسه از دیوار همسایه شمالی 

  .الزامی است

متر می  2رعایت حداکثر فاصله ساختمان اصلی از دیوار همسایه غربی و شرقی در فضاهاي آموزشی 

  .باشد

  .زیر الزامی است )7-6( رعایت فاصله شمال و جنوب ساختمان اصلی از شبکه معابر به شرح جدول

  جنوب ساختمان آموزشی از معبررعایت فاصله شمال و ): 7 -6(جدول شماره 
عرض معابر                        

متر به  24  متر 18 -24  متر 14 -16  متر10 -12  متر 8  مقطع تحصیلی
  باال

  -  -  5  3  2  ابتدایی
  8  6  6  4  -  راهنمایی
  8  8  6  4  -  دبیرستان

  

  شعاع دسترسی: ج

  .می باشد) 8-6(شماره  رعایت حداکثر شعاع دسترسی هاي فضاهاي آموزشی به شرح جدول

  شعاع دسترسی فضاهاي آموزشی): 8 -6(جدول شماره 

  شرح

  دوره تحصیلی

  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر
  2000  1500  1200  900  500  500  حداقل فاصله مدرسه تا محل سکونت دانش آموز

مدت زمان الزم براي طی 
  مسافت بر حسب دقیقه

  30  30  20  20  15  15  پیاده
  35  25  20  15  10  10  با استفاده از وسایل نقلیه

  

  .دسترسی به واحدهاي آموزشی نوساز به صورت سواره و پیاده که مجزا از یکدیگر می باشند الزامی است

عدم ارتباط مستقیم هنگام ورود و خروج دانش آموزان به خیابان هاي اصلی ، چهارراهها و میدان ها 

  .تالزامی اس

  .متر به باال مجاز نمی باشد 16دایی ، در مجاورت خیابانهاي اصلی تاحداث مدارس اب
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. متر به باال مجاز نمی باشد 24احداث مدارس راهنمایی در مجاورت خیابانهاي شریانی به عرض بیش از 

  .از احداث مدارس متوسطه در مجاورت آزادراهها و اتوبانهاي شهري خودداري شود

  کینگ در فضاي آموزشیضوابط پار: د

  .حداقل پارکینگ اتومبیل موردنیاز به ازاء هر سه کالس یک پارکینگ است

تعداد جا پارك الزم باید متصل و هم سطح خیابان و قبل از ورودي قرار داشته که به شرح جدول شماره 

  .تعیین می شود )9 -6(

  تعداد پارکینگ موردنیاز فضاهاي آموزشی): 9 -6(جدول شماره 
  پارکینگ بلندمدت  پارکینگ کوتاه مدت  محل سوار و پیاده شده  قطعم

  کالس اول 5جاپارك براي  3  دبستان
  کالس بعدي 5جا پارك براي  2

  مینی بوس 2سواري و  3
  کالس 5براي هر 

 5سواري براي هر  1
  کالس

  کالس اول 6جاپارك براي  3  راهنمایی
  کالس بعدي 3جا پارك براي  1

  بوس مینی 1سواري و  1
  کالس 3براي هر 

 6سواري براي هر  1
  کالس

  کالس اول 4جاپارك براي  3  دبیرستان
  کالس بعدي 4جا پارك براي  1

  سواري 1
  کالس 4براي هر 

 4سواري براي هر  1
  کالس

  

در صورت استفاده از زمین مدرسه بعنوان پارکینگ اتومبیل، الزاماً درب ورودي به آن مستقل در نظر 

  .گرفته شود

  .امین پارکینگ اتومبیل در محوطه مدارس اکیداً ممنوع استت

دانش آموز  10ایجاد فضاي مناسبی به ازاي هر ) موتور -دوچرخه(براي وسایل نقلیه دانش آموزان 

دانش آموز مقطع راهنمایی پسر یک پارکینگ درمحوطه مدرسه بصورت  15متوسطه پسر و هر 

  .سرپوشیده کنار درب ورودي الزامی است

متر مربع در نظر  6/1داقل سطح موردنیاز فضاي پارکینگ وسایل نقلیه دانش آموزان به ازاء هر واحد ح

 .گرفته شود
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  کاربري آموزش و تحقیقات و فناوري  - 6-3-4

به اراضی که جهت فعالیت هاي آموزشـی عـالی و تکمیلـی و پژوهشـی بعـد از دوره تحصـیالت رسـمی و        

  .ص داده می شود گفته می شوداختصا) تحصیالت متوسطه(عمومی 

  استفاده مجاز -

احداث مراکز آموزشی در مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم شامل دانشگاه ها، دانشکده ها، مدارس عـالی،   -1

، آموزشگاه بهیاري، آموزشکده هاي فنـی و کشـاورزي   ، دانشسراهاي مقدماتی و پیشرفتهحوزه هاي علمیه

  .ستبراي بخش خصوصی و دولتی مجاز ا

احداث خوابگاه ، تاسیسات رفاهی و خدماتی صرفاً براي مراکز آموزشی و دانشجویان از قبیل سـالنهاي   -2

همایش و سخنرانی، سلف سـرویس، خوابگـاه دانشـجویان و اسـاتید، بناهـاي اداري، واحـدهاي انتظـامی،        

نان، مهدکودك بـراي  سرایداري، سالن و زمینهاي ورزشی و فضاي سبز اختصاصی براي دانشجویان و کارک

پرسنل و دانشجویان، تاسیسات زیربنایی، آزمایشگاه، کارگاه، مراکز درمانی و بیمارستانهاي آموزشی، بـراي  

  .بخش دولتی و خصوصی در حد ضابطه ساختمانی مجاز است

  استفاده ممنوع -

  .وري ممنوع استهرگونه کاربري مغایر با کاربریهاي فوق در اراضی با کاربري آموزش تحقیقات و فنا 

  ضوابط مربوط به تفکیک اراضی آموزش تحقیقات و فناوري -

مترمربع و چنانچه خوابگاههاي دانشجویی و کوي اساتید درون دانشـگاه باشـد،    70به ازاي هر دانشجو  -1

مترمربـع لحـاظ    30براي دانشگاههاي پیام نور حداکثر سرانه . مترمربع افزایش می یابد  105این سرانه به

  .رددگ

زمین موردنیاز موسسات آموزش عالی شامل فضاهاي آموزشی، کمک آموزشی، فضـاهاي خـدماتی و فـوق    

برنامه، خدمات پشتوانه اي ، فضاهاي باز و سبز و درختکاري و ورزشـی، بـا توجـه بـه امکانـات موجـود در       

  :شهرهاي مختلف کشور بشرح زیر تعیین می گردد
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دانشجویی و منـازل سـازمانی بنـا بـه تشـخیص شـوراي گسـترش         هاي در مواردي که خوابگاه :1تبصره 

  .آموزش عالی در داخل محوطه دانشگاه پیش بینی شود 

این ارقام با در نظر گرفتن شرایط خاص زمین از لحاظ وجود حرایم یا شیبهاي تند و نظـایر آن   :2تبصره 

درصـد قابـل افـزایش یـا      20 با وجود محدودیت در واگذاري زمین به تشخیص وزارت راه و شهرسازي تـا 

  .کاهش می باشد

- ارقام سرانه موضوع این بند شامل زمینهاي موردنیاز براي مزارع نمونه و تحقیقاتی دانشکده :3تبصره 

  .هاي کشاورزي و صنایع طبیعی و دامپزشکی نمی باشد

سال بعد،  10تعیین کاربري آموزش عالی در طرحهاي جامع و هادي متناسب با تعداد دانشجویان در  -2

بر اساس درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی و متناسب با مصوبات شوراي گسترش آموزش عالی 

  .خواهد بود

سطوحی که مطابق سرانه هاي این مصوبه تخصیص یابد تا زمانی که تحت اشغال ساختمان در نیامده  -3

  .باید متناسب با برنامه اجرائی پروژه تحت پوشش فضاي سبز درآید

طرح موسسات آموزش عالی به صورت شهرکها باید به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  -4

  .برسد

در کلیه زمینهاي واگذاري قبلی، سطوح مازاد بر سرانه هاي این مصوبه باید با تصویب کمیسیون ماده  -5

  .یا شوراي عالی به کاربریهاي الزم شهر اختصاص یابد 5

  .کاربري آموزش عالی و حرفه اي مجاز نیستتفکیک اراضی با  -6

  .متر به باال مجاز است 24دسترسی به کاربري آموزش عالی از خیابان هاي  -7

این کاربري براي شهرهایی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم و آموزش  -8

عالی استقرار آن را تایید کنند، پیش بینی  عالی و یا دانشگاه آزاد اسالمی و یا سایر مراکز قانونی آموزش

می شود و براي شهرهایی که واحدهاي آموزش عالی در آنها وجود دارد رشد جمعیت دانشجویی در طی 

و با توجه به برنامه هاي توسعه اي مراکز آموزش عالی، جمعیت دانشجویی براي  سالهاي گذشته استخراج 
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مده و به جمعیت کل شهر تنظیم و در جدول سرانه ها درج می افق طرح فاصله و سطح موردنیاز بدست آ

  .گردد

  

  انتظامی -کاربري اداري - 6-3-5

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهاي دولتی و موسسات و 

  .نهادهاي عمومی غیر دولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می شود

  اده از زمینموارد استف: الف

  استفاده هاي مجاز -

احداث کلیه تاسیسات اداري دولتی و بخش ستادي نیروي نظامی و انتظامی، سازمانها و نهادهاي  -1

انقالبی و مراکز وابسته به سازمانهاي عام المنفعه عمومی، بنیادها و موارد مشابه در این کاربري مجاز 

  .است

کانونها، انجمنها و نهادهاي خیریه و سایر تاسیسات اجتماعی و  تاسیسات اداري از قبیل اتحادیه ها، -2

  .سیاسی مجاز است

  .درصد قطعه زمین مجاز است 35ایجاد فضاي سبز اختصاصی و تاسیسات مشابه حداقل در  -3

  .درصد قطعه زمین مجاز است 10ایجاد مراکز مذهبی فرهنگی از قبیل کتابخانه و مسجد حداکثر تا  -4

، 1 +دهاي درمانی کوچک و شرکت تعاونی مصرف ، مهمانسرا و باشگاه اختصاصی ، پلیس احداث واح -5

  .درصد قطعه زمین جهت دستگاههاي دولتی مجاز است 10حداکثر تا 

  .درصد قطعه زمین باشد 40وسعت حیاط اصلی ، بصورت یکپارچه نباید کمتر از  :تبصره

  استفاده هاي ممنوع -

  .و مراکز آموزش نظامی و انتظامی ممنوع استاحداث پادگان هاي نظامی  -1

احداث هر گونه تاسیسات تجاري اعم از خرده فروشی، کارگاهها و نمایشگاه کاال و خدمات عمومی  -2

  .مشابه ممنوع است
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  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

  .مترمربع است 700حداقل مساحت تفکیک در رده ناحیه -1

  .متر مربع است 1000ر حداقل مساحت تفکیک در رده شه -2

  .ضوابط ساختمانی این کاربري انتظامی همانند ضوابط ساختمانی فضاهاي اداري است -3

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  .درصد مساحت زمین است 40حداکثر سطح اشغال مجاز  -1

  .استدرصد  80درصد و در کاربري انتظامی  120حداکثر تراکم ساختمانی درکاربري اداري  -2

  .طبقه است 2طبقه و در کاربري انتظامی  3حداکثر تعداد طبقات در کاربري اداري  -3

  سایر ضوابط و مقررات عمومی: د

  .درصد از کل زمین به فضاي سبز اختصاص یابد 25حداقل  -1

مترمربع زیر بنا ایجاد حداقل یک سرویس بهداشتی عمومی  200در عملکردهاي اداري به ازاي هر  -2

  .می استالزا

  .ساختمان مسکونی سرایداري و نگهبان جزء مساحت زیربناي مجاز محسوب نمی گردد -3

سانتی متر و مازاد آن به شکل نرده یا مشبک و یا حصار سبز  80ارتفاع دیوار فضاي باز باید حداکثر  -4

  .باشد

  .متر است 3مترمربع و حداقل عرض آن  15حداقل سطح نورگیري فضاهاي اصلی  -5

 .متر است 1متر مربع با عرض حداقل  2اقل سطح نورگیري سرویس هاي بهداشتی حد -1
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  خدماتی –کاربري تجاري -6-3-6

  .به اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته می شود

  موارد استفاده از زمین -الف

  استفاده هاي مجاز -

بر اساس مقیاس عملکردي و براساس ) انتفاعی و غیر انتفاعی(خدماتی  –دهاي تجارياحداث واح -1

  .شوراي عالی شهرسازي و معماري می باشد) 10/3/1389(آخرین مصوبه 

  استفاده مشروط -

احداث واحدهاي مسکونی در طبقات فوقانی اراضی تجاري ، مشروط به دارا بودن دسترسی مستقیم و  -1

  .مسکونی و معبر مجاور با رعایت ضوابط مسکونی مجاز استمجزا به واحدهاي 

احداث واحدهاي تعمیرات اولیه اتومبیل در حد تعویض روغن، آپاراتی، تنظیم موتور، باالنس چرخ،  -2

کارواش با تامین محل تعمیر و پارك به تعداد موردنیاز و محصور کردن محوطه و رعایت حسن همجواري 

  .و رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است) کونیبا درمانی، آموزشی و مس(

  استفاده هاي ممنوع -

احداث انبارهاي دائمی و سردخانه عمده، صافکاري، آهنگري و سایر خدمات مربوط به اتومبیل که  -1

  .داراي آلودگی صوتی و هوا می باشد

و پروفیلی و سایر صنوفی که  احداث نجاري، چوب بري، تراشکاري، در و پنجره سازي آلومینیومی -2

مزاحمت براي کاربریهاي همجوار داشته باشند و هرگونه استفاده دیگر بجز موارد مجاز و مشروط، ممنوع 

  .است
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  ضوابط مربوط به تفکیک زمین -ب

  )خرده فروشی(خدماتی محله  -پهنه کاربري تجاري -

  .متر مربع است 200حداقل تفکیک اراضی در این حوزه  -1

متر است مگر آنکه عمق پالك زمین از این مقدار  6مق واحدهاي تجاري در مرکز محله حداقل ع -2

  .کمتر باشد

متر و  6متر، حداقل عمق طول  3واحدهاي مستقر در مراکز خدمات محله اي حداقل عرض دهانه  -3

  .متر مربع است 20حداقل وسعت مجاز 

  خدماتی ناحیه -پهنه کاربري تجاري -

ي تجاري مجاز در این مراکز می بایست احتیاجات سطح دو یا به عبارت دیگر نیازمندیهاي فعالیتها -1

هفتگی خرده فروشی، خدمات بخش خصوصی، خدمات بخش دولتی و تفریحات تجاري ساکنین هر 

  .ناحیه را در زمینه هاي الزم فراهم نماید

  .متر مربع است 250حداقل مساحت قطعات تفکیکی تجاري ناحیه  -2

متر می باشد مگر آنکه عمق پالك زمین از این مقدار کمتر  6عمق واحدهاي تجاري ناحیه حداقل  -3

  .باشد

یک از قطعات حاصل از تفکیک نمی بایست  در تفکیک اراضی تجاري در رده محله ، ناحیه، طول هیچ -4

  .از سه برابر عرض آن بیشتر باشد

 .ي میبایست با توجه کلیه ضوابط طرح انجام پذیردهر نوع تغییر اساسی یا تکمیل ساختمان تجار -5

  )پاساژ(ضوابط طراحی و احداث مجموعه تجاري  -

اداري و  -مختلط تجاري(احداث پاساژ صرفاً در کاربریهاي خدمات ناحیه و محور خدمات شهري : توضیح

  .متر نباشد، مجاز است 20که عرض گذرگاه اصلی مجاور آن کمتر از ) مسکونی

  .متر مربع است 500تفکیک جهت احداث پاساژ در سطح تجاري حداقل  -1
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متر می بایست  5متر به ترتیب با عمق  3حداقل دهانه مغازه ها جهت هماهنگی با ضوابط تجاري  -2

  .مورد رعایت قرار گیرد

ارتفاع مغازه ها از کف تمام شده تا زیر سقف در طبقه همکف جهت هماهنگی با ضوابط تجاري شهر  -3

در طبقات باالي همکف دو پاساژ بدون لحاظ نیم طبقه ارتفاع مغازه ها می تواند تا . ر می باشدمت 5

  .متر کاهش یابد 5/3حداقل 

تفکیک مغازه ها به دو یا چند واحد کوچکتر امکان پذیر نمی باشد اما تجمیع دو یا چند مغازه به  -4

  .واحد بزرگتر بالمانع خواهد بود

همکف بیست درصد می باشدکه جهت احداث حیاط مرکزي قابل استفاده خواهد حداقل فضاي باز در  -5

  .بود

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -ج

  سطح اشغال و تراکم ساختمانی کاربري تجاري  -

  خدماتی محله –حوزه کاربري تجاري 

  .درصد سطح پالك می باشد 70حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف  -

  .درصد می باشد 120تمانی در تجاري محله اي حداکثر درصد تراکم ساخ -

  .درصد کل زمین تفکیکی است 30) سطح خالی(حداقل فضاي باز  -

ماهیت فعالیتهاي تجارتی مجاز در مرکز تجاري محله در حد تامین احتیاجات رورانه خرده فروشی و 

  .خدمات ساکنین هر محله به استثناي کارگاههاي مزاحم شهري باشد

متر است مگر آنکه عمق پالك زمین از این مقدار کمتر  6ي تجاري در مرکز محله حداقل عمق واحدها -

  .باشد

  .حداکثر تعداد طبقات در مرکز تجاري محله دو طبقه است -
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  خدماتی ناحیه –حوزه کاربري تجاري  -ب

زمندیهاي فعالیتهاي تجاري مجاز در این مراکز می بایست احتیاجات سطح دو یا به عبارت دیگر نیا -

هفتگی خرده فروشی، خدمات بخش خصوصی، خدمات بخش دولتی و تفریحات تجاري ساکنین هر 

  .ناحیه را در زمینه هاي الزم فراهم نماید

  .درصد سطح پالك است 70حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف  -

  .درصد کل زمین تفکیکی است 30) سطح خالی(حداقل فضاي باز  -

درصد سطح پالك می  180تمانی در طبقات واحدهاي تجاري در مراکز نواحی حداکثر تراکم ساخ -

  .باشد

متر می باشد مگر آنکه عمق پالك زمین از این مقدار کمتر  7عمق واحدهاي تجاري ناحیه حداقل  -

  .باشد

  .حداکثر تعداد طبقات در مرکز تجاري ناحیه سه طبقه است -

  .ي مجاز استدرصد واحد تجار 50احداث نیم طبقه در  - 

  سایر ضوابط و مقررات عمومی تجاري -ج

سانتی متر باالتر از رقوم کف گذر  20تراز کف ورودي فضاهاي تجاري اعم از منفرد یا مجتمع فقط تا  -1

  .به شرط اینکه رمپ دسترسی معلولین رعایت شود، مجاز است

متر  9متر و سه طبقه،  6قه دوم حیاط مرکزي براي بناها تا طب - حداقل ابعاد مجاز نورگیر، پاسیو -2

  .است

  .احداث پیلوتی در بناهاي تجاري مجاز نیست -3

احداث زیرزمین حداکثر تا میزان هشتاد درصد سطح قطعه تفکیکی در زیر واحد همکف تجاري جهت  -4

متر مجاز  تا ارتفاع دو و نیم) انبار، سرویسهاي بهداشتی، پناهگاه، موتورخانه و پارکینگ(استفاده به عنوان 

  .است

  .تفکیک پالك و واحد تجاري به دو یا چند مغازه کوچکتر به کلی ممنوع می باشد -5
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  .متر است 2حداقل عرض مفید راه پله  -6

  .متر است 2حداقل عرض پاگرد  -7

  .سانتی متر است 17حداکثر ارتفاع پله  -8

  .درصد است 2سانتی متر و حداکثر شیب  30حداقل پاخور پله  -9

  

  کاربري ورزشی -6-3-7

  .به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته می شود

  شامل زمین هاي بازي کوچک: این کاربري در مقیاس محله

  شامل زمین هاي ورزشی و سالن هاي کوچک ورزشی و استخرها: در مقیاس ناحیه

  ي ورزشی، زورخانه ها، مجموعه هاي آبی ورزشی ورزشگاههاي و مجتمع ها: در مقیاس شهر

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

تعیین نوع تاسیسات ورزشی قابل استقرار در زمین هاي این کاربري، باید بر اساس ضوابط و  -1

ینهاي این تاسیسات شامل زمینهاي ورزشهاي سبک، زم. استانداردهاي سازمان تربیت بدنی صورت گیرد

  .ورزشی، کلوپ ورزشی، باشگاههاي مختلف ، استخرهاي شنا و مجتمع هاي ورزشی است

  .مجاز است) محالت، نواحی و شهر(ایجاد مکان هاي ورزشی بر حسب تقسیمات مختلف شهري،  -2

احداث ساختمانهاي اداري، خدماتی، انتظامی مربوط به تاسیسات ورزشی و مراکز کمک هاي اولیه در  -3

  .درصد این کاربري مجاز است 5ناحیه و شهر در رده 

  .احداث سونا، سالن ورزشهاي آبی، داروخانه و سالن شطرنج در این کاربري مجاز است -4

  .درصد این کاربري مجاز است 5احداث واحدهاي فرهنگی شامل کتابخانه، سالن نمایش و فیلم در  -5

  .استفاده کنندگان مجاز است احداث خوابگاه، اقامتگاه و فضاهاي جانبی براي -6

  .درصد این کاربري تجاوز کند 5احداث واحدهاي اداري، فرهنگی و موارد مشابه نباید از : تبصره
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  استفاده هاي ممنوع -

این اراضی صرفاً براي کاربري ورزشی و استفاده هاي مجاز و مشروط فوق الذکر در نظر گرفته شده و در 

  .ممنوع است نوع استفاده دیگر از این اراضی

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

  .مترمربع است 2000حداقل تفکیک اراضی ورزشی روباز و سرپوشیده در مقیاس محله اي  -1

  .مترمربع است 5000حداقل تفکیک اراضی در مقیاس ناحیه اي  -2

  .مترمربع است 15000حداقل تفکیک اراضی در مقیاس شهري  -3

  .و معیارهاي فدراسیون هاي ورزشی در احداث سالنهاي ورزشی الزامی استرعایت استانداردها  :تبصره

  

  کاربري درمانی   -6-3-8

در اراضی داراي کاربري درمانی مشخص شده بر روي نقشه کاربري زمین، ساخت و ساز باید در چارچوب 

  .ضوابط و استاندارد هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی صورت پذیرد

  شامل مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها: ري در مقیاس محلهاین کارب

  شامل پلی کلینیک ها: در مقیاس ناحیه

  تخت و مراکز اورژانس  64مراکز انتقال خون، بیمارستانهاي کمتر از شامل : در مقیاس منطقه

وانبخشی و مراکز بیمارستانهاي اصلی شهر، زایشگاهها، تیمارستانها، مراکز ت شامل :شهردر مقیاس 

  نگهداري کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاههاي دامپزشکی 

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

احداث بیمارستان، زایشگاه، کلینیک هاي تخصصی، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه، کلینیک دامپزشکی،  -1

شیرخوارگاه، مراکز بهداشتی براي بخش دولتی و خصوصی و موارد مشابه مجاز  مراکز حمایتی، توانبخشی،

  .است
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آسایشگاه معلولین، خانه سالمندان براي بخش دولتی و خصوصی مجاز  احداث مراکز تنظیم خانواده، -2

  .است

بهداشتی احداث داروخانه، مراکز فروش لوازم طبی و سایرموارد مشابه در داخل بیمارستان و یا مراکز  -3

  .بالمانع می باشد

  استفاده هاي ممنوع -

احداث مراکز درمانی بیماریهاي واگیر و مسري مانند جذام، آبله و موارد مشابه در اراضی بهداشتی و  -1

  .درمانی شهر ممنوع است

استفاده از اراضی بهداشتی و درمانی صرفاً مختص استفاده هاي مجاز فوق است و هرنوع استفاده دیگر  -2

  .از این اراضی ممنوع است

  .احداث مراکزدرمانی و بیمارستان تابع ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد :تبصره

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

  .متر مربع است 500حداقل مساحت زمین براي احداث مراکز درمانی در محالت  -1

  .مترمربع است 1000نی در سطح ناحیه حداقل مساحت زمین براي احداث مراکز درما -2

  .مترمربع است 1000حداقل تفکیک براي احداث کلینیک یا درمانگاه پزشکی ، ساختمانی پزشکان -3

  .مترمربع است 150حداقل تفکیک مطب پزشکی یا دندانپزشکی همراه با بخش تزریقات  -4

  .مترمربع است100حداقل تفکیک داروخانه یا تزریقات ،  -5

  200قل تفکیک آزمایشگاه، رادیولوژي حدا -6

درمانی و بیمارستان براساس استانداردهاي وزارت  -حداقل تفکیک براي احداث مراکز بهداشتی -7

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد

  .طبقه می باشد 2حداکثر تعداد طبقات  -8

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  .درصد مساحت زمین و دریک طبقه است 100ختمانهاي بهداشتی حداکثر سطح اشغال سا -1
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  .درصد مساحت زمین است 40حداکثر سطح اشغال مجاز کاربري درمانی به جزء بیمارستان  -2

  .درصد است 120حداکثر تراکم ساختمانی  -3

  سایر ضوابط و مقررات عمومی: د

حله و ناحیه در صورت اخذ مجوز از وزارت تغییر کاربري اراضی مسکونی به کاربري درمانی در رده م -1

  .درمان و بهداشت و آموزش پزشکی رعایت حداقل تفکیک و تصویب در جلسات مربوطه مجاز است

  .متر است 12متر و در رده محله  16حداقل عرض معبردسترسی به واحدهاي درمانی  -2

  .متر است 20حداقل عرض معبر دسترسی به بیمارستان  -3

  .درصد قطعه زمین باشد 40اصلی، بصورت یکپارچه نباید کمتر از  وسعت حیاط -4

  

  هنري - فرهنگی کاربري - 6-3-9

  .به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهاي فرهنگی گفته می شود

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

ارشاد اسالمی خواه در  احداث واحدهاي عملکردي زیر و سایر اماکن فرهنگی زیر پوشش وزارت فرهنگ و

  : ترکیب باهم و یا جداگانه، در زمین هاي با کاربري فرهنگی مجاز است

  انواع کتابخانه -1

  مراکز فرهنگی و کالسهاي آموزش هنري -2

  واحدهاي وابسته به کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان -3

  سینما و تئاتر -4
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  استفاده هاي ممنوع -

ر جهت استفاده هاي مجاز کاربري فرهنگی بوده و هر نوع استفاده دیگر از آن ممنوع این کاربري صرفاً د

  .است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

  .مترمربع است 500حداقل تفکیک در مقیاس محله  -1

  .مترمربع است 1000) خدمات فرامحله اي(حداقل تفکیک مقیاس ناحیه  -2

  .مترمربع است 2000) محله ايخدمات فرا(حداقل تفکیک مقیاس شهري  -3

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  سطح اشغال و تراکم ساختمانی کاربري فرهنگی  -

  .درصد مساحت زمین است 50حداکثر سطح اشغال مجاز  -1

  .درصد مساحت زمین است 100حداکثر سطح اشغال مجاز براي احداث سینما و تئاتر  -2

  .درصد است 100هاي فرهنگی به استثناي سینما و تئاتر حداکثر تراکم ساختمانی واحد -3

  .طبقه است 2حداکثر تعداد طبقات  -4

  سایر ضوابط و مقررات عمومی کاربري فرهنگی : د

غیر از سالن نمایش و (دراستقرار بناهاي فرهنگی، تامین نور و تهویه مستقیم براي فضاهاي اصلی  -1

  .باید رعایت شود...) سالن سینما و 

رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلولین و همچنین احداث و تعبیه تاسیسات ایمنی از قبیل خروج  -2

  .الزامی است... و ) مقررات ملی ساختمان مبحث سوم(اضطراري، اطفا حریق 

کلیه ضوابط کاربریهاي فرهنگی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد کاربریهاي : تبصره

  ده بر سایر ضوابط ارجحیت داردفرهنگی تدوین گردی
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  کاربري پارك و فضاي سبز -6-3-10

که توسط شهرداري احداث و مورد استفاده عموم قرار ) بوستان( به اراضی اختصاص یافته جهت پارك 

  .می گیرد گفته می شود

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

وابسته در رده هاي محله اي ، ناحیه اي و شهري مجاز احداث پارك و فضاي سبز عمومی و خدمات  -1

  .است

استفاده از فضاي سبز بصورت باغ ملی، پارك شهر، زمینهاي بازي کودکان و زمینهاي ورزشی سبک،  -2

درصد این  10دریاچه و استخر قایقرانی، شهربازي، غرفه هاي نگهداري حیوانات و پرنده هاي کوچک در 

  .کاربري مجاز است

درصد سطح فضاي این کاربري باید صرفاً به فضاي سبز و در مابقی کف سازي ،  70حداقل  :1 تبصره

  .تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز و دیگر کاربري هاي مجاز استقرار یابد

  استفاده هاي مشروط -

احداث تاسیسات جانبی موردنیاز فضاي سبز از قبیل کتابخانه، کانون پرورش فکري کودکان و  -1

انان، رستوران، مسجد، سرایداري، سرویس بهداشتی، تاسیسات آبرسانی ، برق رسانی، غرفه هاي نوجو

درصد از زمین فضاي سبز را اشغال نکند مجاز  5تجاري، واحدهاي پذیرایی، مشروط به اینکه بیش از 

  .است

درصد از زمین  5احداث میدان اسکیت، تولید و تکثیر گل و گیاه و گلخانه، مشروط به اینکه بیش از  -2

  .فضاي سبز را اشغال نکند مجاز است

  استفاده هاي ممنوع  -

این اراضی صرفاً براي کاربري فضاي سبز عمومی و استفاده هاي مجاز و مشروط فوق الذکر در  -

  .نظرگرفته شده و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است
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این اراضی، شهرداري باید به همان میزان نسبت به تملک  در صورت انجام هر گونه تغییر کاربري: تبصره

  .این امر با تصویب در جلسات مربوطه مجاز خواهد بود. و تبدیل آنها به فضاي سبز عمومی اقدام نماید

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

  .متر مربع است 2000حداقل تفکیک پارك محله اي  -1

  .متر مربع است 5000) امحله ايخدمات فر(حداقل تفکیک پارك ناحیه  -2

  .مترمربع و بیشتر است 10000)خدمات فرامحله اي(حداقل تفکیک پارك شهري  -3

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  .درصد از مساحت زمین است 5حداکثر سطح اشغال مجاز  -1

  .درصد است 10حداکثر تراکم ساختمانی  -2

  سایر ضوابط و مقررات عمومی: د

  .ر کردن پارکها و فضاي سبز عمومی مجاز نیستمحصو -1

  .متر است 12) خدمات فرامحله اي(حداقل عرض معبر دسترسی به بوستانهاي محله اي و ناحیه  -2

دسترسی ساختمانهایی که داخل پارکها و فضاي سبز ساخته می شوند بصورت مستقیم و بالفاصله به  -2

  .معابر پیرامون پارك مجاز نیست

  

  بري مذهبیکار  -6-3-11

  .به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می شود

  موارد استفاده زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

  .احداث مراکز مذهبی در رده محله ، ناحیه و شهر با رعایت مقررات سازمان مربوطه مجاز می باشد -1

اماکن مذهبی اقلیت هاي رسمی مجاز  ایه ها، تکایا، سقاخانه ها و احیانمساجد، حسین: احداث مصلی -2

  .است
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  .احداث تاسیسات بهداشتی در حد نیاز کاربري مجاز است -3

  استفاده هاي مشروط -

درصد از زیربنایی ساختمان هاي مذهبی به عملکردهاي تجاري موقوفه مشروط  10اختصاص حداکثر  -

  .متر بالمانع است 16ي و عرض معبر به رعایت ضوابط کاربري تجار

  استفاده هاي ممنوع -

  .هرگونه استفاده دیگر از کاربري هاي مذهبی بجز موارد مذکورممنوع می باشد

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

که از آن به )زیربنا(مترمربع اعیان  25/1به ازاي هر نفر نمازگزار درطراحی مساجد محله اي مساحت 

 50/2مترمربع به سایر فضاهاي جانبی اختصاص داده شود همچنین  4/0رمربع به شبستان و مت.... میزان 

  .درنظرگرفته شود) زمین(مترمربع به ازاي هر نفر نمازگزار عرصه 

مشروط . استقرار مساجد، تکایا و حسینیه هاي درمقیاس محله در اراضی با کاربري مسکونی بالمانع است

  .متر باشد 12مترمربع و حداقل عرض معبر همجوار  500 به اینکه حداقل مساحت زمین

مترمربع و  1000، به شرط داشتن حداقل مساحت)خدمات فرامحله اي(استقرار مساجد در مقیاس ناحیه 

  .متر بالمانع است 16حداقل عرض دسترسی 

مترمربع و حداقل عرض  1500استقرار مساجد در مقیاس شهري، به شرط داشتن حداقل مساحت 

  .متر بالمانع است 25ترسی دس

و توسعه آنی پیش بینی )جدا از مساحت مفید مسجد(درمساجد ، پیش فضا بعنوان تجمع افراد  :1تبصره 

  .شود

بر اساس مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري کشور در جهت حفظ کیفیت بصري مساجد  :2تبصره 

رعایت حریم شعاع حداقل یک و حداکثر (ت شهر، ضرورت رعایت حریم مدنظر قرار گرفته اس..... جامع 

  )سه پالك ثبتی
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  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  .درصد است 100حداکثر تراکم ساختمانی  -1

  .درصد مساحت زمین است 50حداکثر سطح اشغال مجاز  -2

 

  کاربري تجهیزات شهري  - 6-3-12

ه عمدتاً در رضایت شهرداري است گفته به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي عمومی شهروندان ک

  .می شود

  شامل ایستگاههاي جمع آوري زباله: محلهاین کاربري در مقیاس 

  شامل گورستانهاي موجود، نمایشگاههاي دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمر: در مقیاس ناحیه

دان مرکزي میوه و تره بار، کشتارگاه، گورستان، مرکز دفع بهداشتی زباله، می: در خارج از محدوده شهر

  حمل و نقل بار

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز  -

استقرار و احداث پمپ بنزین، آتش نشانی، دپوي زبالـه، ایسـتگاههاي تقلیـل فشـار گـاز، پسـت بـرق،         -1

  )جهیزات شهريت. ( ایستگاه پمپاژ آب، با رعایت ضوابط مرتبط با سازمانهاي متوالی قابل استقرار است

تمامی تجهیزات پیشنهادي خارج از محدوده با هماهنگی سازمان محیط زیست و سایر سازمانهاي : توضیح

  .)گزارش و نقشه حریم شهر. (مرتبط بررسی و در جلسات مربوطه تصویب گردیده است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

ضوابط فنی سازمانهاي مرتبط قابـل تفکیـک   زمین هاي داراي کاربري تجهیزات شهري، تنها در چارچوب 

  .هستند
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  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

احداث ساختمان هاي تجهیزات شهري محدودیتی نداشته و بایـد از ضـوابط خـاص و دسـتورالعمل هـاي      

یـن  ابعاد سطح اشغال و تراکم ا. از جنبه سیما شهري نیز باید به تایید شهرداري برسد. فنی، تبعیت نمایند

  .ساختمان ها تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است

 

  کاربري تاسیسات شهري -6-3-13

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می 

  .یابد گفته می شود

ب، سرویس هاي عمومی شامل ایستگاههاي تنظیم فشار گاز، آب و فاضال: این کاربري در مقیاس محله

  یبهداشت

مخازن آب زیرزمینی و هوایی، تصفیه خانه هاي آب و فاضالب و پست شامل : در مقیاس منطقه

  ایستگاههاي تنظیم فشار گاز

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز  -

باله، تصفیه خانه گورستان، محل دفن ز: احداث عملکردهاي زیر در اراضی خارج از محدوده مجاز است -1

  )تاسیسات شهري(هاي فاضالب و موارد مشابه 

تمامی تاسیسات پیشنهادي خارج از محدوده با هماهنگی سازمان محـیط زیسـت و سـایر سـازمانهاي      -2

  )گزارش و نقشه حریم شهر. (مرتبط بررسی و در جلسات مربوطه تصویب گردیده است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

اي کاربري تاسیسات شهري، تنها در چارچوب ضوابط فنی سازمانهاي مرتبط قابـل تفکیـک   زمین هاي دار

  .هستند
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  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

احداث ساختمان هاي تاسیسات شهري محدودیتی نداشته و بایـد از ضـوابط خـاص و دسـتورالعمل هـاي      

ابعاد سطح اشغال و تراکم ایـن  . هرداري برسداز جنبه سیما شهري نیز باید به تایید ش. فنی، تبعیت نمایند

  .ساختمان ها تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است

  

  کاربري حمل و نقل و انبارداري -6-3-14

هایی که براي انجام سفرهاي شهري، برون شهري  به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان

  .و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

احداث پایانه هاي مسافري درون شهري، انبار، پارکینگهاي عمومی، کارواش، سکوهاي باراندازي و  -1

  .بارگیري، انبار مواد بی خطر، مجاز است

  .احداث انبارمصالح ساختمانی مجاز است -2

  .مکانات الزامی استوجود مراکز فروش، پست و مخابرات و سایر ا -3

درصد کل زیربنا بدون راه ورودي مجزا از  5احداث واحدهاي تجاري و خدماتی به میزان حداکثر  -4

  .بیرون محوطه در مجموعه پایانه هاي باري و مسافري بالمانع است

  استفاده هاي مشروط -

مسجد، مشروط به اینکه احداث آسایشگاه، خوابگاه، مهمانسرا، مراکز آموزشی و حرفه اي و صنعتی،  -

درصد این کاربري را اشغال نکند و با تصویب درکمیسیون ماده بالمانع  15مجموع کاربریها بیشتر از 

  .است
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  استفاده هاي ممنوع -

این اراضی صرفاً براي کاربري حمل و نقل وانبارها و استفاده هاي مجاز و مشروط یاد شده در نظر  -1

  .تفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز استگرفته شده است و هر نوع اس

  .استقرار پایانه هاي باربري در حریم شهر مستقر شوند -2

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

  .مترمربع است 300حداقل مساحت الزم براي پارکینگ کوچک  -1

  .مترمربع است 1000حداقل مساحت الزم براي انبارهاي عمومی  -2

  .مترمربع است 10000ترمینال مسافربري  حداقل مساحت الزم براي -3

  )حریم شهر. (مترمربع است 20000حداقل مساحت الزم براي ترمینال باربري  -4

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  .درصد می باشد 75درصد و حداکثر تراکم ساختمانی  50حداکثر سطح اشغال در انبارها  -1

  .بقه می باشدحداکثر تعداد طبقات در انبارها دو ط -2

  .متر می باشد 14حداقل عرض دسترسی به پارکینگ هاي عمومی در مقیاس شهري  -3

درصـد   400براي احداث پارکینگد هاي طبقاتی عمومی افزایش سطح اشغال تا صددرصد و تـراکم تـا    -4

  .زامیستلیکن تامین ورود و خروج مطمئن براي آن و اخذ تائیدیه از مراجع ذیربط ال. بالمانع می باشد

 سایر ضوابط و مقررات عمومی: د

گین در داخل محدوده شهر مجاز نبوده و استقرار پایانه هاي باربري و توقفگاههاي وسائط نقلیه سن -1

  .میبایست بر اساس نقشه پهنه بندي در محدوده حریم شهر استقرار یابند

به عنوان یکی از عناصر اصلی  هاي جدیدشهري و بازسازي بافتهاي قدیمی پارکینگ عمومیدر توسعه  -2

  .برنامه ریزي شهري باید در نظر گرفته شود

  .اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی براي صدور پروانه ساختمان الزامی است-3

  .نصب آسانسور براي همه طبقات پارکینگ عمومی طبقاتی الزامی است -4
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  .رعایت ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست الزامی است -5

  

  گردشگري –کاربري تفریحی  - 6-3-15

  .به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود

  موارد استفاده از زمین)الف

  استفاده مجاز -

احداث تاسیسات رفاهی موقت توریستی، احداث هتل، مسافرخانه ، کمپینگ و کلیه تاسیسات رفاهی  -1

ه به ضوابط احداث وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره و پذیرایی، احداث انواع واحدهاي فرهنگی با توج

  .میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري مجاز است

سالنهاي غذاخوري کوچک و بزرگ، تاالرهاي برپایی جشن ها (استقرار عملکردهاي اصلی این کاربري  -2

  .شهري خدمات بالمانع استدر محورهاي خدمات ) و میهمانیها، مهمانپذیرها، مهمانخانه و موارد مشابه

در واحدهاي تجاري ) اغذیه فروشی، آب میوه و بستنی فروشی(استقرار واحدهاي پذیرایی کوچک  -3

  .منفرد مجاز است

  استفاده هاي ممنوع -

ایجاد فضاهاي پذیرایی در جوار اماکن نظامی و انتظامی، بیمارستانها، مراکز بزرگ پزشکی و کاربریهاي  -1

  .ی باشدصنعتی مجاز نم

این اراضی صرفاً براي کاربري تفریحی و توریستی و استفاده هاي مجاز یاد شده در نظر گرفته شده  -2

  .است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

  .متر مربع است 2000حداقل مساحت الزم براي این کاربري  -1

  .متر مربع است 500پذیرها  براي مهمانحداقل مساحت الزم  -2
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  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  .درصد سطح زمین است 50حداکثر سطح اشغال  -1

  .درصد است 100حداکثر تراکم ساختمانی  -2

 .درصد است 200متل، مسافرخانه حداکثر  -حداکثر تراکم ساختمانی در هتل -3

  ریستیتو -سایر مقررات عمومی کاربري تفریحی: د

  .درصد به فضاي سبز اختصاص یابد 30حاقل  -1

  .برابر عرض باشد 5/2حداکثر طول قطعات  -2

  .رعایت ضوابط اداره بهداشت در احداث واحدهاي پذیرایی الزامی است -3

  .رعایت حریم هاي طبیعی و مصنوعی ضروري است -4

میراث و صنایع دستی و گردشگري رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان  -5

  .در احداث واحدهاي این کاربري الزامی است

  

  کاربري باغات و کشاورزي -6-3-16

  .به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین کشاورزي گفته می شود

  موارد استفاده از زمین: الف

  استفاده هاي مجاز -

  محوطه پرورش گل احداث فضاهاي درختکاري شده و باغات میوه، نهالستان و

  استفاده مزروعی اعم از صیفی کاري، سبزي کاري، جالیز، کشاورزي دیم و آبی

شهرداري می تواند عالوه بر فضاهاي سبز عمومی طراحی شده در طرح نسبت به تملک باغات محدوده 

امور  این تغییر کاربري طق نظر کارگروه. شهر اقدام نموده و آنها را بصورت فضاي سبز نگهداري کند

زیربنایی و شهرسازي تنها براي فضاي سبز امکان پذیر است و هرگونه تغییر کاربري دیگر براي باغات غیر 
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احداث تاسیسات و تجهیزات الزم جهت بهره برداري از زمین یا باغ مانند موتورخانه، سردخانه . مجاز است

  کل ملک% 5در حد نیاز ملک و حداکثر 

گهداري و احیاء باغ و اراضی کشاورزي به منظور سکونت مالک یا باغبان احداث یک واحد مسکونی جهت ن

  .می باشد 5با تصویب کمیسیون ماده  قانون زمین شهري 14برطبق ماده 

  استفاده هاي ممنوع -

  .هرگونه کاربري به غیر از موارد فوق در اراضی با کاربري باغات و کشاورزي ممنوع است

  .ي مسکونی و دیگر عملکردهاي غیرعمومی غیرمجاز استتبدیل باغات و مزارع به کاربر

  ضوابط و مقررات تفکیک اراضی و احداث بنا: ب

حدنصاب تفکیک این کاربري در داخل محدوده بر مبناي آخرین مصوبات شوراي عالی شهرسازي و 

  .معماري ایران می باشد

، باغاتی که فاقد  1/9/1374وب قانون زمین شهري مص 14قسمت الف دستورالعمل ماده  2به استناد بند 

مسکونی با ضوابط -کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی می باشند، قابل تبدیل به منطقه باغ

  :تفکیک و ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند 

درصد و حداکثر سطح اشغال  20مترمربع با تراکم ساختمانی  2000حداقل تفکیک، افراز و تقسیم  -1

ر صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش قطعات اجازه احداث درصد د 10

  .ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می شود

درصد با حداکثر سطح  30مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000تا   3000در قطعات -2

  درصد سطح زمین 15اشغال 

 1متر مربع مساحت داشته باشند نیز مشمول بند  2000باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از  :تبصره

متر مربع  150مترمربع باشد حداکثر تا  150در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از . هستند

  .سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است
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 "ب  "ه شهر به سایر کاربریهاي مجاز، رعایت بند داخل محدود آیشدر تبدیل اراضی کشاورزي یا 

  .وزارت راه و شهرسازي  الزامی است 01/09/1374قانون زمین شهري مصوب  14دستورالعمل ماده 

چنانچه در باغی طبق ضوابط اقدام به احداث واحد مسکونی گردد، باید در مکانی اقدام به ساخت گردد 

  .که موجب حداقل قطع درخت گردد

شخیص اراضی زراعی و باغها ، در داخل محدوده شهر اداره کل راه و شهرسازي و تشخیص این مرجع ت

  .موضوع در خارج از محدوده شهر بر عهده سازمان جهاد و کشاورزي است

  

 26/12/1378مورخ  71591ت  64677کاربري صنعتی گروههاي الف مصوبه شماره - 6-3-17

  هیات مدیران با اصالحات بعدي آن

  موارد استفاده از زمین :الف 

  استفاده هاي مجاز -

ایجاد کارگاهها و مراکز صنعتی و تولیدي غیر مزاحم شهري که متقاضـیان بـراي ایجـاد ایـن واحـدها       -1

پروانه کسب و بهره برداري خود را از شـهرداري محـل دریافـت نمـوده و فعالیـت آنهـا بـراي شـهروندان         

  .ی محیط زیست را فراهم نمی کند، مجاز استهیچگونه مزاحمتی نداشه و موجبات آلودگ

احداث انبارهاي کاال و مواد اولیه صـنایع کارگـاهی و دفـاتر فـروش و نمایشـگاه محصـوالت تولیـدي         -2

  .درداخل مجموعه هاي کارگاهی مجاز است

هـاي  در مورد نوع کارگاه ها ضروري است که مفاد مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ضوابط و معیار: تبصره

در ضـمن بـه منظـور مشـخص کـردن نـوع       . استقرار صنایع در محدوده شهرها و حرایم آنها رعایت گـردد 

کارگاههاي قابل احداث دراین کاربري الزم است ، به تمامی ضـوابط سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت در      

  .رددمورد تشخیص نوع کارگاه از نظر مزاحم و غیر مزاحم بودن و تمهیدات زیست محیطی استناد گ

احداث تعمیرگاههاي خدماتی، فنی و سرویس دهی به وسایل نقلیـه و نیـز پمـپ بنـزین و تاسیسـات       -3

 .رفاهی مختص کارکنان مجاز است
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  استفاده هاي ممنوع -

همجواري واحدهاي مسکونی، آموزشی،درمانی و سایر کاربریهـایی کـه سـنخیتی بـا کـاربري صـنعتی        -1

  .ندارند، ممنوع می باشد

رمجاز مستقر در شهر بر اساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست باید به نقاطی که بنـا بـر   صنایع غی -2

  .ضوابط و مقررات عمومی آن سازمان مشخص شده است انتقال یابد

کارخانه ها و کارگاههاي بزرگ، متوسط و کوچک مزاحم تنها با در نظر گرفتن کلیـه ضـوابط سـازمان     -3

  .صنعتی می توانند احداث گردند حفاظت محیط زیست و فقط در شهرك

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین: ب

 .متر در امتداد گذر دسترسی اصلی است 12مترمربع با حداقل اندازه بر  250حدنصاب تفکیک زمین  -

 250هایی که پیش از تصویب این ضوابط و مقرات، تفکیک شده و داراي مساحت کمتر از  قطعه زمین  -

وانند به عنوان زمین صنعتی و تعمیرگاهی مورد استفاده قرار گیرند و لیکن تفکیک ت مترمربع هستند، می

  .مجدد آنها ممنوع است

  .هاي تفکیک شده باید به شبکه سواره مناسب دسترسی داشته باشند همه قطعه زمین  -

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان: ج

  .حداکثر سطح اشغال در کارگاههاي کوچک همانند واحدهاي تجاري است -1

  .درصد زمین است 30درصد و کارگاههاي بزرگ حداکثر  50سطح اشغال کارگاههاي متوسط حداکثر  -2

  .درصد است 50درصد و کارگاههاي بزرگ حداکثر  80تراکم ساختمانی کارگاههاي متوسط حداکثر  -3

  صنایع و کارگاهها سایر مقررات عمومی: د

  .در احداث واحدهاي تولیدي و تعمیراتی، ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست باید رعایت شود -1

  .کنترل بهداشت محیط کار از طرف کارشناسان مرتبط براي صدور پایان کار الزامی است -2

  .پیش بینی پارکینگ و بارانداز داخل کارگاههاي متوسط و بزرگ الزامی است -3
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درصد کل زیربنا بصورت ادغام  10درهر کارگاه متوسط و بزرگ احداث فضاي اداري حداکثر به میزان  -4

  .شده با بناي اصلی و یا مستقل، مشروط به رعایت حداکثر سطح اشغال، بالمانع است

ساختمانهاي جنبی و انبارهاي واحدهاي کارگاهی حتی المقدور باید در پشت ساختمان اصلی قرار  -5

  .و از دید بیرونی پنهان باشند گیرند

رعایت حداقل فاصله بنا تا لبه قطعه تفکیکی، به منظور پیشگیري از سرایت حریق و ایجاد امکان  -6

متر  10و  5حرکت تجهیزات آتش نشانی در پیرامون بنا، براي کارگاههاي متوسط و بزرگ به ترتیب 

  .ضروري است

  .متوسط و بزرگ باید به فضاي سبز تبدیل شود درصد از فضاي باز کارگاههاي 50حداقل  -7

  

  

  ضوابط و مقررات مشترك و ویژه  -6-4

  مقررات خاص  -6-4-1

بعد از تاریخ تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات طرح هر گونه اقدام در محدوده شهر اعم از تعیـین نحـوه    -1

عیـین بـر و کـف و عقـب نشـینی      استفاده از زمین یا ساختمان، تفکیک اراضی، صدور پروانه ساختمانی، ت

زمین یا ساختمان در زمان احداث یا تعریض معبر و اقـدامات در زمینـه تـرمیم و بهسـازي سـاختمان یـا       

  .منطقه اي از شهر، می بایست با رعایت کامل ضوابط و مقررات طرح انجام گردد

قطعـه بنـدي و    زمینهائی که قبل از تصویب و ابالغ ضوابط و مقـررات طـرح بـه موجـب سـند رسـمی       -2

تفکیک گردیده اند، لیکن پروانه ساختمانی اخذ نشده باشـد، چنانچـه در مسـیر شـبکه خیابانهـاي طـرح       

نباشند و مالکین نیز تقاضاي تفکیک جدید ننمایند با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قـانون، از نظـر   

  .طرح، قطعات تفکیکی قابل قبول می باشند

ی که بر اساس ضوابط و مقررات قبلی اقدام به تفکیک زمینهاي خود نمـوده انـد   مالکین زمینهائ:  1تبصره 

و قطعات تفکیکی آن مورد تائید شهرداري قـرار گرفتـه؛ لکـن سـند رسـمی بـراي آنهـا صـادر نگردیـده؛          
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درصورتیکه تقاضاي تفکیک بر اساس طرح را داشته باشند، مجوز تفکیـک آنهـا لغـو و تکفیـک جدیـد بـر       

  .مقررات طرح انجام می گردداساس ضوابط و 

در تهیه طرحهاي شهرداري براي تمامی مجتمع ها، رعایت مفاد ضوابط و مقررات شهرسازي و  -3

     حرکتی ، مصوب شورایعالی، شهرسازي و معماري ایران مورخ -معماري براي معلولین جسمی

  . الزامی است 03/1382/ 08

ران الزامی است، در این خصوص رعایت دقیق آئـین نامـه   رعایت تمامی مفاد مقررات ملی ساختمان ای -4

  .و موارد تکمیلی ضروري است 2800

درصـد فضـاي بـاز هـر قطعـه       10به منظور افزایش کمیت و کیفیت فضاي سـبز خصوصـی ، حـداقل     -5

  .براي فضاي سبز و درختکاري در نظر گرفته می شود) حیاط(مسکونی 

رق در تمامی کاربریهاي اراضـی منـوط بـه تصـویب در مراجـع      احداث ساختمان پشت ترانسفورماتور ب -6

  .تصویب و عدم ایجاد خطر براي سالمتی ساکنین واحدهاي همجوار مجاز است

احداث پستهاي جدید برق و ایستگاههاي گاز در مجاورت انبار و محل نگهداري مواد سریع االشتعال و  -7

لحاظ آتـش نشـانی و خـدمات ایمنـی شـهرداري الزامـی       غیرمجاز است و رعایت ضوابط ایمنی از ..... مواد 

  .است

در صورتی که آئین نامه ها و دستورالعملهاي رسمی مورد استفاده در این ضوابط مورد تجدید نظـر یـا    -9

  .تغییر قرار گیرد می بایست موارد جدیددر ضوابط مورد استفاده قرار گیرد

ازمانهاي بـرق منطقـه اي، آب   سـ (اسیسـات از قبیـل   با عنایت به اینکه سازمانهاي مسـئول در امـر ت   -10

بـه دلیـل   ) اي، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت آب و فاضالب، شـرکت مخـابرات و غیـره   منطقه

تامین نیازمندیهاي جدید شهري ممکن است در هر زمان اقدام به احداث خطوط جدید، اصـالح و تقویـت   

یم خطـوط و تاسیسـات مـذکور بنمایـد، الزم اسـت تـا کلیـه        یا تغییر خطوط قبلی، افزایش و یا تغییر حر

متقاضیان منفرد، تعاونیهاي مسکن، پیمانکاران، مشاوران و کلیـه سـازمانهاي ذینفـع در مقـاطع مختلـف      

زمانی پیشرفت کار از قبیل دریافت پروانه تفکیک، دریافت پروانه سـاختمان، آغـاز عملیـات اجرایـی و یـا      
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و دوم و طرحهاي آماده سازي و طرح مجموعـه هـاي مسـکونی و غیرمسـکونی     انجام مطالعات مراحل اول 

نسبت به استعالم بروز و مشخصات تاسیسات از مراجع ذیربط اقدام و تصمیمات اجرایـی را بـر اسـاس آن    

  .مورد توجه قرار داده و آخرین استعالم در پرونده ساختمان در شهرداري مضبوط نمایند

کاربریهـاي  : رح جامع اصوالً داراي متولی خاصی نمی باشند به عنوان مثـال  کاربریهاي پیشنهادي ط  -11

پیشنهادي ورزشی عالوه بـر اداره کـل تربیـت بـدنی، مـی تواننـد توسـط اداره کـل آمـوزش و پـرورش ،           

شهرداري، بنیادهاي عام المنفعه و بخش خصوصی نیز احداث گردد، بنابراین اعالم عـدم نیـاز یـک ارگـان     

  .میتواند دلیل موجهی جهت عدم نیاز شهر به کاربري مذکور باشددراین مورد ن

چنانچه گذرها و معابري از شهر در طرح مصوب مشخص نگردیده باشد ولی در حـال حاضـر بعنـوان     -12

تعیـین  ) مقررات شـبکه معـابر طـرح   (معبر عمومی شناخته می شود، بایستی با توجه به ضوابط گذربندي 

  .عرض و ابقاء گردند

مامی استعالم هاي صورت گرفته در مراحل بررسی و تصویب طرح جامع مالك عمـل اجـراي طـرح    ت -13

  .پیشنهادي می باشد

کلیه ادارات و ارگانها و موسسات دولتی می بایستی جهت احداث بنـا در اراضـی متعلـق بـه خـود از       -14

  .شهرداري کسب مجوز نمایند

وض به مالکین که ملک آنها جهت احداث و یا تعریض میزان و چگونگی پرداخت غرامت و یا دادن مع -15

معابر و یا سایر اقدامات عمرانی در اختیار شهرداري قرار می گیـرد بـر اسـاس قـوانین جـاري شـهرداریها       

  .خواهد بود

حریم لوله هاي نفت، گاز ، دکلهاي انتقال نیرو، مسیلها و امثالهم که توسط ادارات تابعـه و ارگانهـاي    -16

  .سطح استان یا شهرستان تعیین می شود، می بایستی کامالً رعایت گردد مربوطه در

هر گونه تغییر کاربري که مراحل بررسی و تصویب آن در مراجع مربوطـه، انجـام گرفتـه شـده باشـد       -17

  .معتبر بوده و قابلیت اجرا خواهند داشت

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 64... .....................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبان . ششمصل ف

 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

نگام بازسـازي مجـدد و احـداث    کلیه فضاهاي خدماتی از قبیل آموزشی، ورزشی، درمانی و غیره به ه -18

متر و به عرض پالك جهت تجمع افراد عقب نشینی نماینـد، بـدیهی اسـت چنانچـه      2بنا حداقل به عمق 

  .پالك از دو معبر دسترسی داشته باشد باید عقب نشینی از معبر اصلی انجام شود

  

  مقررات عمومی تفکیک و ساختمان   -6-4-2

مان پس از رعایت مقررات ویـژه وزارت علـوم و تحقیقـات و فنـاوري،     استفاده از مقررات عمومی ساخت -1

وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، سازمان محیط زیست، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري، وزارت 

جهاد کشاورزي، وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي مشابه و رعایت حریم راهها، رودخانه، دریـا، نهرهـاي   

نوات ، چاهها، مسیلها، خطوط و پایه هاي انتقال نیروي برق، خطوط و پایه هاي تاسیسات آب کشاورزي، ق

مخابراتی، پلها، تونلهاي واقع در مسیر گذرگاهها، لوله هاي انتقال نفت و گاز، سدها، کانالها و شـبکه هـاي   

هـاي آب و   یتـی، تصـفیه خانـه   آبیاري، خطوط و لوله هاي آبرسـانی، تاسیسـات نظـامی و انتظـامی و امن    

، سیل بندها، سیل گیرها و آثار تاریخی و حریمهـاي زیسـت محیطـی بـا رعایـت ضـوابط مراجـع        فاضالب

رعایت مقررات عمومی ساختمان نیز نسبت به مقررات ساختمانی مربوط به هر یک . ذیربط مجاز می باشد

ین ایـن دو مقـررات مغـایرتی    از حوزه هاي استفاده از زمین در اولویت قرار دارد، به این معنی که هرگاه ب

حاصل گردد همواره مقررات عمومی ساختمان که جنبه محدوده کننده تري دارد می بایست رعایت گردد 

و در صورتی که بین دو یا چند مورد از مقررات نیز مغایرتی پیش آید هر کدام که محدود کننده تـر باشـد   

  .میبایست مورد استفاده قرار گیرد

ه استعالم در موارد لزوم از قبیل ادارات برق، آب ، گاز و گواهی جهـت بانکهـا بـا اخـذ     پاسخ به هر گون -2

 . تعهد محضري از مالک مبنی بر اجراي تعریض در هنگام تخریب و نوسازي بالمانع است
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  مقررات احداث ساختمان  - 6-4-3

و بازسازي ساختمان می براي احداث هرگونه ساختمان، ساختمان فرعی، تغییرات ساختمان، توسعه  – 1

  .بایست از شهرداري مجوز کسب گردد

پایان کار ساختمان و مجوز استفاده از ساختمان فقط در صورتی به وسیله مقامات مسئول، صادر  -2

خواهد گردید که ساختمان موجود در پالك مورد درخواست و بر اساس مقررات ساختمانی حوزه استفاده 

  .اشداز زمین مربوطه ساخته شده ب

کلیه خالفهاي ساختمانی نسبت به مقررات ساختمانی میبایست قبل از صدور پایان کار ساختمان رفع  -3

  .و جرایم آن تسویه شده است

  

  مرز مالکیت، حریم اراضی عمومی، گذرگاهها، رودخانه و نهرها  -6-4-4

اراضی عمومی و  و حریم گذرگاه و "بره"هیچ ساختمان یا اجزا ساختمانی نمی بایست از حد  -1

  .همچنین از مرز مالکیت زمین که در آن ساخته میشود تجاوز نماید

احداث هرگونه مستحدثات در حریم رودخانه ها، نهرها، مسیل هاي شهر در حریم تعیین شده توسط  -2

مراجع ذیربط ممنوع و احداث فضاي سبز و گذرگاه در حریم ها با اجازه سازمان مسئول از مورد فوق 

  .نی می باشدمستث

  

  ضوابط پیش آمدگی  -6-4-5

مورخ  55019/310/300طبق مصوبه   ...)نظیر بالکن، تراس و (پیش آمدگی بدنه ساختمان ها  -1

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در فضایهاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاهاي نیمه  25/9/87

این فضاهاي نیمه باز جهت تقویت . ین خواهد شدباز با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمین تام

چشم اندازهاي مناسب شهري، کاهش اثر تابش دید خورشید، نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه بوده و 
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و خشک نمود البسه ...) محل نگهداري مواد غذایی، سوخت و (بهره برداري از این فضاها به عنوان انباري 

  .ممنوع است

ی هاي موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابنیه از تمامی پیش آمدگ -2

  .نما یا جداره ساختمان حذف می شوند

طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضاي مورد نیاز جهت انباري و محل خشک نمودن البسه را در  -3

کل مساحت زیربنا جزء ) ده درصد% (10مساحت این فضاها تا سقف . درون ابنیه پیش بینی نمایند

  .مساحت مفید محاسبه نمی شود

مساحت زیربناي هر یک از واحدهاي مسکونی به فضاهاي نیمه % 15از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف  -4

باز و پیش فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسدود 

  .محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع می باشدنمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي 

طراحان و مجریان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحی و اجرا نمایند  -5

  . که به ارتقاء کیفیت بصري و فضایی تقاطع ها منجر شود
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  همجواري ها - 6-4-6

  ترسی انواع کاربریهاهمجواري مناسب و نامناسب و دس): 10 -6(جدول شماره 
  معبر همجوار  همجواري نامناسب  همجواري متناسب  نوع کاربري

  مهدکودك
مراکز اداري، مراکز آموزشی، مراکز 

خدماتی محله پارکها و مناطق 
  مسکونی

آتش نشانی، مراکز فروش مواد سوختی، کارگاهها، صنعتی، ایستگاه 
ن شهري، تقلیل فشار گاز، پست برق، پمپ بنزین ، پایانه برو
  انتظامی، درمانی، مذهبی، مراکز اقامتی

  همجوار با دسترسی ها

محالت مسکونی و موسسات فرهنگی   کودکستان
  ، پارکها و فضاهاي سبز عمومی

آتش نشانی، مراکز فروش مواد سوختی، کارگاههاي صنعتی، 
ایستگاه تقلیل فشار گاز، پست برق، پمپ بنزین ، پایانه برون 

  رمانی، مذهبی، مراکز اقامتیشهري، انتظامی، د

همجوار با دسترسی ها و خیابان هاي محلی فرعی احداث 
  متر 16شوند حداکثر عرض معبر 

مناطق مسکونی، موسسات فرهنگی ،   دبستان
  فضاي سبز عمومی

صنعتی، ایستگاه تقلیل فشار گاز، پست برق، پمپ بنزین ، پایانه 
  اقامتی برون شهري، انتظامی، درمانی، مذهبی، مراکز

دبستان ها باید همجوار با خیابانهاي محلی فرعی و یا 
 20حداکثر  16حداقل عرض خیابان (اصلی احداث شوند 

، در جوار معابر بن باز با حداقل )متر در معابر بن بست
  .متر نیز مجاز است 12عرض 

تجاري محله، پارکینگهاي عمومی،   مذهبی
  مراکز اداري

دبستان، زمین بازي کودکان، مراکز بهداشتی، کودکستان، 
    مهدکودك، شیرخوارگاه

  درمانی محله
مناطق مسکونی، استقرار در مرکز 

محله و مراکز آموزشی، مرکز ورزشی،  
  کارگاههاي کوچک، پارکها

  متري 24تا  12با گذرگاههاي حداقل  آتش نشانی، حمام، پمپ بنزین، صنعتی، انتظامی

عمومی،  مناطق مسکونی، فضاي سبز  تجاري محله
  مراکز خدمات محله

آشیانه زباله، سرویس بهداشتی، مراکز درمانی، پمپ بنزین، 
 متري 24تا  12با گذرگاههاي حداقل  صنعتی، انتظامی

پارکها و فضاي سبز، تاسیسات   ورزشی محله
 متري 24تا  10با گذرگاههاي حداقل  کارگاهها و صنایع  آموزشی، محالت مسکونی

  پارك کودك
دبستان، زمین بازي و کودکستان، 

پارك و مراکز فرهنگی و مناطق 
  مسکونی

مراکز اداري، کارگاههاي صنعتی، تاسیسات نظامی، آتش نشانی، 
 متري 24تا  10با گذرگاههاي حداقل  حمام، فروشگاه مواد سوختی

حتی المقدور در جوار کانونهاي   پارك محله
  متري 24تا  10با گذرگاههاي حداقل  دور باشداز خیابانهاي پرترافیک   آموزشی و فرهنگی قرار دارد

زمین بازي، موسسات فرهنگی، فضاي   راهنمایی
  سبز عمومی

متر،  500حداقل فاصله از کارگاهها . از خیابانهاي اصلی دور باشد 
متر فاصله داشته باشد صنعتی، ایستگاه  150از کاربري هاي زیر 

ون شهري، تقلیل فشارگاز، پست برق، پمپ بنزین، پایانه بر
  انتظامی، درمانی، مذهبی، مراکز اقامتی

مدارس راهنمایی باید همجوار با خیابان هاي اصلی 
 24متر و حداکثر  16حداقل عرض خیابان (احداث شوند 

  )متر

دسترسی به یک پارك عمومی و   دبیرستان
  موسسات فرهنگی

متر، حداقل فاصله از  500حداقل فاصله از کارگاههاي مزاحم 
ایستگاه تقلیل فشارگاز، پست برق، پمپ بنزین، پایانه  صنعتی،

متر است 150برون شهري، انتظامی، درمانی، مذهبی، مراکز اقامتی

دبیرستان ها و مراکز فنی باید همجوار با خیابان هاي 
فرعی احداث  2محلی اصلی و خیابان هاي شریانی درجه 

متر و  20حداقل عرض همجوار دبیرستان  (گردند 
متر همچنین حداقل عرض خیابان  30ر عرض آن حداکث

متر و  24همجوار هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه اي 
  .مترمی باشد 35حداکثر عرض آن 

مراکز خدماتی، ایستگاه تاکسی، مینی   تجاري ناحیه
  متري 24تا  12با گذرگاههاي حداقل    بوس، فضاي سبز عمومی

    استادیوم
مپ بنزین، آموزشی ، مذهبی، حداقل فاصله از بیمارستان، پ

گورستان ، محل هاي اقامتی، ایستگاه پست برق و تقلیل فشار گاز 
  متراست 5000

استقرار این کاربري در جوار معابر شریانی درجه یک و دو 
  .اصلی مجاز است

  مقررات تفکیک اراضی واقع در حوزه هاي کاربري پیشنهادي طرح جامع    -6-5
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اضی داراي کاربریهاي عمومی با توجه به حد نصاب تفکیک و دیگر ضوابط و هر چند ضوابط تفکیک ار

د، لیکن یمقررات مالك عمل در مباحث مربوط به نحوه استفاده از حوزه هاي مختلف کاربري ذکر گرد

بینی کاربریهاي عمومی و خدماتی مورد نیاز ساکنین آتی مناطق داراي کاربري  ناخالص  ضرورت پیش

و وجود دستورالعمل ها و مصوبات متعدد کمیسیون ماده  -طرف  از یک -هاي جامع مسکونی در طرح 

ارائه ضوابط تفکیکی امالك  -از طرف دیگر  -پنج در خصوص تفکیک اراضی مسکونی و امالك موجود 

  . گرددیل ارائه میمسکونی را بطور مجزا ایجاب نموده که به شرح ذ

  

   یک اراضیتفک یمقررات کل -6-5-1

 .باشدمترمربع می 2000ل سطح تفکیک باغات در داخل محدوده شهري حداق ×

تفکیک اراضی در مناطقی که تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی قرار دارد تابع مقررات ویژه مربوط  ×

  . باشد به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می

وده طرح جامع شهر مساحت کمتر از ده هزار مترمربع واقع در داخل محد يدارا ین اراضیمالک ×

با در نظر ) هاي مصوب مشخص گردیده که در نقشه (توانند با رعایت کاربري مصوب زمین مورد نظر  می

 یگرفتن کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و منظور نمودن سطوح خدماتی مورد نیاز نسبت به تفکیک اراض

  . ندیخود اقدام نما

  .   ستیمربوطه الزام يبا توجه به نوع کاربر یاضک اریتفک يت حداقل مساحت اعالم شده برایرعا ×

مشمول واگذاري بخشی از عالوه بر واگذاري شبکه معابر بهنگام تفکیک ،  یک اراضیان تفکیمتقاض ×

ه در جمعیت مجاز یا ناحیمعادل حاصل ضرب مجموع سرانه هاي خدمات مرکز محله و  یپالك با مساحت

  ر آموزشی،ینظ( یاکم مربوطه جهت تأمین اراضی خدماتساکن در همان پالك با توجه به ضوابط تر

شهرداري و مصوبات شوراي عالی شهرسازي و  101به استناد ماده ...) فضاي باز و سبز و  بهداشتی،

  .باشدمعماري ایران می 
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در هنگام تفکیک اراضی الزم است کلیه مقررات و معیارهاي پیشنهادي طرح جامع از نظر عرض معابر  ×

 .بن بست متناسب با طول آنها  رعایت گردد بن باز و

 . رعایت شبکه گذربندي بر اساس طرح جامع و ضوابط مربوطه الزامی می باشد ×

چنانچه در چند قطعه تفکیکی، قصد احداث یک ساختمان باشد، قطعات تفکیکی قبل از صدور پروانه  ×

   .ه و به تأیید مراجع قانونی ذیصالح برسددیتجمیع گرد دبای

طوري باشد که احداث ساختمان در آنها مانع استفاده صحیح از  بایداندازه قطعات تفکیکی شکل و  ×

 .قطعات مجاور نگردد

هر گونه نقشه تفکیکی جهت تایید و .متر می باشد 8در تمام طرح هاي تفکیکی حداقل عرض گذر  ×

از داراي صالحیت ارائه به شهرداري، می بایست توسط شهرساز داراي صالحیت یا مهندسین مشاور شهرس

 .تهیه گردد

  

  ها و ارتباطات شهري   حوزه اراضی مربوط به گذرگاه  -6-5-2

هاي درون محله اي، درون شهري، گذرگاههاي ویژه عابر پیاده، ایستگاههاي اتوبوس و تاکسی، گذرگاه

روگذر و  هاي حاشیه گذرگاهها، پارکینگهاي عمومی خارج از گذرگاهها، میادین و تقاطع ها،پارکینگ

حات هر یزیرگذرها، مسیرهاي راه آهن و مترو از جمله کاربریهاي قابل استقرار در این حوزه بوده که توض

  .گردد یل ارائه میک به شرح ذی

  طبقه بندي گذرگاههاي شهري  -6-5-2-1

ترافیک و بطورکلی طرح و احداث شبکه گذرگاهها میبایست به صورت نظام سلسله مراتبی و منطبق با بار 

بان را میتوان به شرح زیر یشهر ش يعملکرد آن انجام گیرد براساس عملکرد، شبکه ارتباطی گذرگاهها

  :بندي نمودطبقه

 )شوشتر -جاده اهواز( يهاي عبورگذرگاه §

 )يکننده شهرجمع و پخش(ک یهاي درجه گذرگاه §

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 70... .....................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبان . ششمصل ف

 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

 )ياهیو ناح ياجمع و پخش کننده محله(هاي درجه دو گذرگاه §

     ياهاي محلهگذرگاه §

   يگذرگاه عبور  -6-5-2-2

ها  این راه. کند هاي برون شهري است که از داخل شهرهاي معموالً کوچک یا روستاها عبور می ادامه راه

تواند  باشد و می داراي عملکرد ارتباطی بوده و خروج و ورود وسایل نقلیه به آن نیز کامالً تنظیم شده می

 يهاجاده. کیلومتر داشته باشند 5/2هاي بیش از  همسطح مشروط با فاصلهتعداد معدودي نیز تقاطع 

ن یتوان جزء ایرا م ندینما یرا که از درون شهرها عبور م ين شهریب يها ا جادهیاطراف شهرها و يکمربند

    .ندینماین مییز تعیشهرها را ن يبعضا مرز توسعه کالبد يها دانسته که عالوه بر نقش عبورگروه از راه

  )يپخش و جمع کننده شهر(ک یگذرگاههاي درجه   -6-5-2-3

جاد ارتباط یها به منظور فراهم کردن ارتباط سریع بین مناطق مختلف شهر و همچنین به منظور ااین راه

در این نوع گذرگاه به جابجایی . شوددرجه دو با شبکه راههاي برون شهري بکار گرفته می ين گذرهایب

درجه دو  يجاد تقاطع با گذرهایعبور پیاده ها از عرض خیابان و ا يي داده شده و براوسایل نقلیه برتر

  .شوددر نظر گرفته می یدات خاصیتمه

ده و ضرورت دارد تا در یبندي گردتقسیم یو فرع یک اصلیک خود به دو دسته درجه یگذرهاي درجه 

  :ت گرددیاز آنها مالحظات کلی ذیل رعا يبردارو بهره یطراح

  .متر نباشد 100تی االمکان در این مسیرها فاصله تقاطعها از یکدیگر کمتر از ح •

از ظهور نقش اجتماعی حتی االمکان در این گذرگاهها خودداري شود و کاربریهایی را در کنار آن قرار  •

 . دهند که نقش اجتماعی کمتري داشته باشد

 .ک استقرار یابندیرف خیابان درجه کاربریهایی که داراي ارتباط خودجوش هستند نباید در دو ط •

ک موجود میتوان چهارراه را به صورت سه راه و یا یک مسیر صرفاً با یدر شبکه راههاي درجه  •

 . )مسدود نمودن و امتداد سکوهاي میانی(راستگرد تبدیل نمود 
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 ک میبایست مسیر پیاده در نظر گرفته شود و با مسیرهاي پیادهیدرجه  يدر هر دو طرف گذرها •

 .گذرگاههاي متقاطع داراي ارتباط باشد

 .باشددر نظر گرفتن پارکینگ حاشیه اي غیرموازي در این گونه گذرگاهها مجاز نمی •

 )و ناحیه اي يامحلهپخش و جمع کننده (گذرگاههاي درجه دو  -4- 6-5-2 

برتري داده  برداري از آن به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوري راهی است که در طراحی و بهره

داراي  2درجه  يگذرها. شود ها از عرض خیابان کنترل می براي رعایت این برتري، حرکت پیاده. شود می

ن گذرها، خود به دو یا. شوند هاي درون شهري محسوب می اند و جزء شبکه اصلی راه عملکرد درون شهري

جابجایی و  2ریانی درجه هاي ش در راه. گردند گروه جمع و پخش کننده اصلی و فرعی تقسیم می

ها بیشتر شود،  بنابراین هر چه تعداد دسترسی. گردند دسترسی به عنوان دو عملکرد اصلی محسوب می

 يهاي شهري، گذرها در سلسله مراتب شبکه. شود باشد کاسته می نقش جابجایی که همان کارایی گذر می

 يکه گذرها يکنند بطور اي را ایفا می حلهخیابانهاي م  درجه یک با شبکه يدرجه دو نقش ارتباط گذرها

ک یدرجه  يو از آنجا به گذرها یدرجه دو اصل يک را از درون محله به گذرهایتراف یدرجه دو فرع

این گذرها از نقش اجتماعی بسیار قوي برخوردار بوده و در طراحی این نوع راهها . ندینما یمنتقل م

  .شدبایهاي جانبی گذرگاه ماولویت با کاربري

     ياهاي محلهگذرگاه -6-5-2-4-1

هاي محلی به نحوي تنظیم شود که نقش اجتماعی آن در اولویت قرار  حرکت وسایل نقلیه باید در خیابان

نقش دسترسی . گردد کیلومتر در ساعت پیشنهاد می 30گونه معابر  بدین منظور سرعت طرح این. گیرد

. عمل نماید که از عملکرد نقش اجتماعی معبر کاسته نشودبایست در این گونه معابر به نحوي  نیز می

عالوه برآن به . اي که بخواهند از عرض خیابان عبور کنند ها مجازند که در هر نقطه بدین منظور پیاده

ك توانند به طور مشتر ها و وسایل می هاي محلی دوچرخه ها از عرض خیابان منظور ایمن کردن عبور پیاده

هاي  در خیابان. شوند هاي محلی نیز خود به دو گروه اصلی و فرعی متمایز می راه .اده کنندرو استف از سواره

  .هاي محلی فرعی باشد شود که حجم ترافیک آن بیش از خیابان بینی می محلی اصلی، پیش
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  هاگذرگاه یالگوي طرحهاي تیپ مقاطع عرض -6-5-2-5

بان از الگوي خاصی پیروي یهاي شهر شاهگذرگ یمتأسفانه در شرایط موجود تقسیمات مقاطع عرض

- یعل. باشندهاي فرعی فاقد نوارهاي سبز و یا عرض کافی براي مسیر پیاده میننموده و عموماً گذرگاه

ها، نسبت به طراحی تیپ گذرگاه یحال در چهارچوب این ضوابط و به منظور ساماندهی مقاطع عرضیا

وست اقدام گردیده که یپ يهامتر به شرح نقشه 45ی ال 8ن یعرض ب يهاي داراگذرگاه يآنها برا

  . هاي شهري به مورد اجرا گذارده شوندمیبایست به تدریج و همزمان با تعریض و ساماندهی گذرگاه
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  در مورد گذرگاههاي پیاده سرپوشیده  يشنهادیضوابط و معیارهاي پ - 6-5-3

بان در منطقه گرم و نیمه مرطوب این شهر از ویژگیهاي خاصی نظیر، شدت یبه علت قرار گرفتن شهر ش

م و شدت رطوبت در مواقع شرجی میزان تابش خورشید، شدت میزان حرارت هوا، طوالنی بودن فصل گر

ل نسبت به یبرخوردار بوده که جهت کاهش و مقابله با عوامل طبیعی فوق می توان با اعمال ضوابط ذ

  : هاي سرپوشیده پیاده اقدام نمودایجاد گذرگاه

متر ساختمان سرپناهها میبایست از حد سواررو حداقل به میزان  24هاي با عرض بیش از در گذرگاه §

تیمتر عقب نشینی ممتد جهت امکان سوار و پیاده شدن از وسائط نقلیه همگانی و شخصی را دارا سان 90

 .سانتیمتر خواهد بود 50زان عقب نشینی حداقل ین میمتر ا 24بوده و در گذرگاههاي کمتر از 

  

  هاي ویژه دوچرخهاستانداردهاي پیشنهادي در مورد گذرگاه  -6-5-4

یک برنامه جامع و گسترده احداث  يه امکان سنجی خود را متعهد به اجراشهرها میبایست با یک برنام

استفاده از دوچرخه با توجه به عدم آلودگی محیط زیست و مصرف . مسیرهاي ویژه دوچرخه نمایند

، در شهرهایی که شیب زمین ناچیز است میتواند با تبلیغات و ضوابط شهري و اجراي یک مسیر يانرژ

زش دوچرخه سواري در مدارس و همچنین آموزش رانندگان وسایل نقلیه موتوري نمونه دوچرخه و آمو

نسبت به ایمنی دوچرخه سواران عمومیت یافته و یک شبکه پیوسته و منسجم را براي دوچرخه سواران 

 یشنهاد میل پیدوچرخه ضوابط ذ يرهایح مسیصح يو اجرا ین راستا و به منظور طراحیدر ا. فراهم آورد

  : گردد

درصد، زیبایی و تنوع  2، دارا بودن حداقل تعداد تقاطع، نداشتن شیبهاي طولی بیش از یوستگپی §

  . دوچرخه رو در نظر گرفته شوند يمسیرها یدر طراح یاصل يهایژگیمسیر به عنوان و

ر با استفاده از ساختمانها و درختان ، مسیر دوچرخه رو به صورت سایه دار طراحی یدر مناطق گرمس §

و جهت باد در مناطق بادخیز که موجب آزار و اذیت دوچرخه سواران میگردد مورد توجه قرار ده یگرد

  .گیرد
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کف مسیر دوچرخه رو باید صاف و هموار بوده و مهمترین نوع رویه براي آن بتن آسفالتی گرم  §

 5/2مسیرهاي دو طرفه  يمتر و برا 5/1مستقل  يرهایمس يحداقل عرض مفید دوچرخه رو برا. میباشد

 . باشدمتر می

  

  )میزان پخی(ضوابط پیشنهادي در مورد تقاطعها و محاسبه میزان دید در آنها  -6-5-5

درجه کوچکتر  60ست از یبایدرجه بوده که در هر حالت نم 90ها زاویه تقاطع يترین زاویه برامناسب

دید وجود  یموانع اساس م و در نقاطی قرار گیرند کهیر مستقیست در مسیبایها محا تقاطعیترج. باشد

  .نداشته باشد

ه تقاطع و بر یرا با توجه به زاو) وتر مثلث ( میزان پخی ) 14-6( یال) 11-6(جداول چهارگانه شماره 

ست یبا ینشان داده که م یزان پخیک شعاع قوس و میهاي متقاطع به تفکاساس میزان عرض گذرگاه

  . ردیبان مالك عمل قرار گیشهر ش هاي موجود در سطحجهت اصالح و یا طراحی تقاطع

د از ین، مثلث دیادیم یز پخیمتر با یکدیگر و ن 45در تقاطع گذرگاههاي با عرض بیش از   -1توضیح 

قرار خواهد  جداول فوق مستثنی و بر اساس ظرفیت، حجم گردش و طرح اجرایی مربوطه مالك عمل

  .گرفت

زان یاه پیاده تلقی و نیازمند رعایت مثلث دید به ممتر گذرگ 6هاي با عرض کمتر از گذرگاه - 2توضیح 

  .هاي سواره خواهند بودمتر در محل اتصال آنها به گذرگاه 5/1

  . متر خواهد بود 5/1اده یدو گذر پ یدر محل تالق) یپخ(د یت مثلث دیرعا -3ح یتوض
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تا  45زاویه تقاطع بین  و شعاع گردش براي) پخ(تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید ): 11 -6(جدول شماره 
  درجه در بافتهاي پر و خالی 9/49

  گذر عرض  6- 9/9  10 -  9/14  15 - 9/9  20 - 9/4  25 -9/29  30 – 9/34  35 -  9/39  40 -  45
10  9  5/8  8  7  6  5  3  9/9 -6  
13  12  11  5/10  9  8  5/6  5  9/14 - 10  
16  15  14  13  12  5/10  8  6  9/19 - 15  
21  20  17  15  14  12  9  7  9/24 - 20  
24  23  20  16  15  13  5/10  8  9/29 - 25  
26  25  22  20  17  14  11  5/8  9/34 – 30  
30  28  25  23  20  15  12  9  9/39 - 35  
36  30  26  24  21  16  13  10  48- 40  
  

تا  50و شعاع گردش براي زاویه تقاطع بین ) پخ(وتر مثلث دید تعیین میزان حداقل ): 12 -6(جدول شماره 
  پر و خالی بافتهايدرجه در  9/84

  گذر عرض  9/9-6  10 -  9/14  15 -9/19  20 -9/24  25 -9/29  30 – 9/34  35 -  9/39  40- 45
9  8  7  7  6  5  5/3  2  9/9 -6  
11  10  9  5/8  8  7  5  5/3  9/14- 10  
14  13  11  10  9  8  7  5  9/19- 15  
19  17  15  12  11  9  8  6  9/24- 20  
22  20  17  12  12  10  5/8  7  9/29- 25  
24  22  19  17  15  11  9  7  9/34–30  
27  25  22  20  17  13  10  8  9/39- 35  
30  27  24  22  19  14  11  9  48- 40  

  

تا  85و شعاع گردش براي زاویه تقاطع بین ) پخ(تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید ): 13 -6(جدول شماره 
  درجه در بافتهاي پروخالی 9/109

  

  گذر عرض  6- 9/9  10 -  9/14  15 -9/19  20 -9/24  25 -9/29  30 – 9/34  35 -  9/39  40 -  45
7  6  5/5  5  5/4  4  3  2  9/9 -6  
9  8  7  7  6  5  4  3  9/14 - 10  
12  11  9  5/8  5/7  7  5  4  9/19 - 15  

5/17  5/15  5/12  5/9  9  5/7  5/6  5/4  9/24 - 20  
20  18  14  5/10  5/9  5/8  7  5  9/29 - 25  
22  20  16  14  5/12  9  7  5/5  9/34 – 30  
25  23  20  18  5/15  11  8  6  9/39 - 35  
27  25  22  20  5/17  12  9  7  48- 40  
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درجه  110و شعاع گردش براي زاویه بیش از ) پخ(تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید  ): 14 -6(جدول شماره 
  در بافتهاي پر و خالی

 عرض گذر  6- 9/9  10 - 9/14  15 -9/19  20 -9/24  25 -9/29  30 –9/34  35 -9/39  40- 45
6 5 5/4 4 5/3 3 5/2 5/1 9/9 -6  
7 6 5/5 5 5/4 4 5/3 5/2 9/14 - 10  
5/8 5/7 7 5/6 5/5 5 4 3 9/19 - 15  

10 9 8 7 5/6 5/5 5/4 5/3 9/24 - 20  
13 12 10 8 7 5/6 5 4 9/29 - 25  
16 15 14 10 8 7 5/5 5/4 9/34 – 30  
19 18 15 12 9 5/7 6 5 9/39- 35 
20 19 16 13 10 5/8 7 6  48-40  
  

  تقاطع به صورت میدان  -6-5-6

معموالً در شبکه گذرگاههاي شهري در مواردي بهتر است به جاي تقاطع معمولی از میدان استفاده شود 

  :این موارد عبارتند از

درصد کل ترافیک گذرگاه را تشکیل   30وسایل نقلیه اي که به سمت چپ گردش میکنند بیشتر از  •

  .دهند

 .دیگر را قطع نمایندمسیر یک 4بیش از  •

 .باشد Yامتداد مسیرها به صورت  •

نزدیک بودن تقاطعها به یکدیگر به نحوي که امتداد صف وسائط نقلیه متوقف در پشت چراغ به تقاطع  •

 . قبلی برسد 

  . کیلومتر در ساعت مجاز نمیباشد  70احداث میادین در مسیرهایی با سرعت بیش از  :توجه 
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  دي و کنترل دسترسیهامقررات گذربن  -6-5-7

از زمان تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات طرح، رعایت ضوابط مربوط به معابر در زمان تعیین بر و کف و 

ن راستا ضرورت دارد یدر ا. نشینی در صدور مجوز براي تفکیک زمین یا احداث بنا الزامیست میزان عقب

هاي طرح جامع مشخص نگردیده در نقشه در مورد معابر و گذرگاههاي شهري که عرض و امتداد آنها

  :رندیاست ضوابط ذیل مد نظر قرار گ

هایی که در نقشه هاي طرح جامع مشخص نشده و یا بعداً به دلیل تفکیک و یا عرض معابر و گذرگاه §

  :متر از رابطه ذیل قابل محاسبه خواهند بود 16تصویب مراجع مسئول احداث میگردند، تا عرض 

)  = طول گذرگاه+   (  2(  عرض گذرگاه  2  *  

       50 

در کلیه مناطق شهري در صورتی که در نقشه شبکه ارتباطی پیشنهادي طرح جامع عرض و مسیر  §

درصد پالکهاي دو بر گذرگاه بر اساس طرحهاي قبل  25خاصی براي آنها در نظر گرفته نشده باشد ، اگر 

و  16هاي با عرض عرض مورد نظر در گذرگاهاز تصویب طرح عقب نشینی نموده باشد در صورتی که 

کمتر مساوي و یا بزرگتر از عرض محاسبه شده براساس رابطه ریاضی فوق باشد سایر پالکهاي گذرگاه نیز 

 .باشندملزم به رعایت بر اصالحی می

متر تجاوز  250آورند نباید از  بست که دسترسی به نقاط مسکونی را فراهم می هاي بنطول خیابان §

 .ایدنم

 .  متر خواهد بود  5پهناي کوچه هاي پیاده در بافت قدیمی با حداکثر طول پنجاه متر حداقل  §

در صورتی که وضع موجود خیابان بیش از عرض پیش بینی شده در طرح جامع باشد عرض موجود  §

  .مالك عمل خواهد بود

شته باشد ، عرض چنانچه در طرح جامع عرض معبر مستقیمی با نقشه ثبتی مربوطه انطباق ندا §

 .ردیگمربوطه با رعایت محور معبر در نقشه ثبتی مالك عمل قرار می

  ) سواره یبا دسترس يگذرها يبرا.(براي هر قطعه زمین یک دسترسی اتومبیل رو الزامی است §
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ا یبست بوده و خیابانهایی که به صورت بن يبراي توزیع روان و راحت ترافیک الزم است در انتها §

بان نسبت به پیشنهاد یدر مطالعات طرح جامع شهر ش. اند دوربرگردان منظور گرددشده یاحنگونه طریا

توان از هر یهاي بن بست اقدام گردیده که بر اساس نوع عملکرد مپنج نمونه طرح دوربرگردان در گذرگاه

حال حداقل یایعل. بست با طول پنجاه متر و بیشتر استفاده نمودهاي بنک از آنها در انتهاي گذرگاهی

 . گرددمتر تعیین می 14*14و در موارد خاص  16* 16استاندارد ابعاد دور برگردانها معادل 

بایست داراي دوربرگردان باشند لیکن به علت در انتهاي معابري که طبق ضوابط و مقررات طرح می §

مقدور نباشد، سازمان آنها  يامکان ایجاد دوربرگردان برا) پیش از ابالغ طرح جامع(احداث ساختمان 

تواند با تصویب کمیسیون ماده پنج به صورت موردي و با احداث مانع ترافیک سواره،  یطرح م يمجر

 .دینسبت به مسدود نمودن آنها اقدام نما

 یو حرکت ین جسمیحرکت معلول ين شده براییت ضوابط تعیاده روها رعایپ يو اجرا یدر طراح §

 . ستیالزام

ک ششم کل عرض گذر بوده که در موارد خاص و با ی يشهر يدر گذرگاهها اده رویحداقل عرض پ §

 .   ش خواهد بودیا افزایدرصد قابل کاهش  20طرح تا  يص مجریتشخ

متر  25/1متر بوده و در هر صورت نمی بایست از  5/1عرض پیاده روها در مناطق مسکونی حداقل  §

 .متر در نظر گرفته شود 5/2کمتر باشد این عرض در مناطق تجاري حداقل می بایست 

سازي باید با توجه به فراهم بودن مصالح در محل و شرایط جوي انتخاب شود و از مصالح نوع کف §

 . پایدار و غیرلغزنده باشد -سخت 

هاي پیشنهادي طرح جامع از نظر اجرا به دو قسمت تعریض تدریجی و تعریض فوري قابل تفکیک گذرگاه

طرح نسبت به اجراي  يتوان با استفاده از نقشه ها یبیشتر موارد م يو برادر مورد نخست . باشندمی

لیکن در مورد احداث میادین و اجراي فوري گذرگاههاي پیشنهادي با . عقب نشینی تدریجی اقدام نمود

اقدام نموده که در صورت  1:500اولویت یک میبایست نسبت به تهیه نقشه هاي اجرایی با مقیاس 
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ت هدفمند یون ماده پنج خواهند بود لذا به منظور هدایسیب در کمیازمند تصویجامع ن رت با طرحیمغا

 .گرددیشنهاد میل پیت موارد ذیرعا يشبکه گذربند ياجرا

در مواردي که مالکین واحدهاي ساختمانی در معرض تعریض، متقاضی تغییر اساسی یا تشدید  •

هت جلوگیري از نوسازي زودرس، مالک میبایست استفاده در ساختمان بدون عقب نشینی فوري باشند، ج

اقدام و سپس  یمراحل قانون یابتدا در مورد اصالح سند زمین و انتقال مالکیت به شهرداري پس از ط

نسبت به صدور مجوز ساختمان اقدام گردد، بدیهی است در مواردي که هفتاد درصد از مسیر گذرگاه یا 

میتواند نسبت به  یمراحل قانون یو ط یداري با اخطار قبلکاربري خدماتی تأمین گردیده باشد شهر

 .اند اقدام نمایددهیتخریب بخشهایی از ساختمان که در مسیر تعریض واقع گرد

شهرداري با تنظیم برنامه زمانبندي اجراي طرح جامع با توجه به امکانات تأمین منابع مالی اجراي  •

جهت جلوگیري از نوسازي زودرس با پرداخت وام در  طرح میتواند بر اساس برنامه زمانی اجراي طرح

مقاطع پنجساله، دهساله و پانزده ساله توسط بانکها به متقاضیانی که ساختمان آنها در معرض تعریض 

 .قرار گرفته است موافقت نماید

  .باشد ارائه سایر ضوابط و مقررات مربوط به شبکه ارتباطی منوط به تهیه طرح تفصیلی می §
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ضوابط و مالحظات عمومی در مورد نحوه هماهنگی نماي اصلی ساختمانها با معماري   -6-6

  جداره گذرگاهها  و میادین 

در ضوابط و مقررات جاري شهرسازي شهرها، فقدان الگوهاي انسجام بخش و پیوند دهنده دیواره و جداره 

عبارت دیگر در حالی که ساختمانها هر یک به تنهایی میتواند جالب  باشد، بهها کامالً مشهود میگذرگاه

توجه باشند، لیکن در اکثر موارد تأثیر جمعی آنها، مأیوس کننده و نامطلوب و معماري هر بنا لزوماً جزئی 

از کل واحد نمیباشد و در یک برداشت کلی، مجموعه اجزا نسبتاً قابل قبول هرگز به یک کلیت پیوسته 

  .گردندر تبدیل نمیبزرگت

به لحاظ بصري، یک ساختمان براي تناسب با زمینه و جداره گذرگاه و تقویت وحدت بصري دیواره 

ها و کیفیات خیابان نیازي به تقلید دقیق شکل و فرم ساختمانهاي مجاور ندارد، لیکن میبایست ویژگی

خطوط هماهنگ نماي افقی و قائم و داري با ساختمانهاي مجاور از قبیل رعایت مشترك و اساسی و معنی

خطوط تقسیم جداره، هماهنگی خط افق ساختمانها در سقف تمام شده، رعایت تناسبات ریاضی در 

ها و ها و محل قرارگیري و ابعاد ورودیهاي ساختمان، سبک معماري، هماهنگی در برجستگیپنجره

با ابنیه بلندتر مستقر در پشت جداره و هاي نما، جنس و رنگ مصالح بکار رفته، خطوط ترکیب فرورفتگی

  . مند قرار گیردنهایتآً هارمونی و تکرار عناصر تزئینی بنا مورد توجه کامل و ضابطه

زیباسازي محیط عبارت است از دمیدن جان و روح و حرکت و پویایی در کالبد مصنوع شهر ، با کمک و 

جاد یک محیط خالق و الهام یایت منتهی به ااستعانت از عناصر جاندار و متحرك طبیعی است که در نه

براي دستیابی به چنین شرایط و محیط مطلوبی، میبایست  .دهنده براي ساکنین فعلی و آینده آن گردد

ضمن بررسی و شناسایی عواملی که در این صحنه سهیم و شریک و مؤثر میباشند ، به صورت خالقانه اي 

که بتواند منتج به شکل گیري یک فضاي صمیمی شهري گردد ،  آنها را انتخاب و به شکل هوشیارانه اي

در این روند ، گذشته از فضاهاي زندگی خصوصی ابتدا فضاهاي باز عمومی مانند میادین، . بکار گرفت 

گذرگاهها، پارکها، مراکز محله، که متن و زمینه شهر را نظام میبخشد، مورد توجه قرار گرفته و سپس 
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... تر مانند اثاثیه شهر، نور، تزئینات بناها، تندیسها، آبنماها، کف سازي گذرگاهها وعوامل و عناصر جزئی 

  : ردیل مورد توجه خاص قرار گین راستا ضرورت دارد موارد ذیمد نظر قرار گرفته که در ا

تمام که باعث نازیبایی شهر شوند و همچنین با مخروبه، غیربهداشتی و نیمه يمالکین ساختمانها •

شهرسازي منافات داشته باشند، میبایست در مدت مقرر نسبت به برطرف نمودن اشکاالت موازین 

طرح و نقشه مصوب اقدام نمایند، در غیر این صورت طبق قانون،  يمایملک خود طبق نظر سازمان مجر

ن را تواند در زمینه زیبایی و شهرسازي هر اقدامی را که الزم بداند به عمل آورده و هزینه آشهرداري می

  .به عالوه صدي ده از مالک یا متولی و یا متصدي دریافت نماید

نماي اینگونه . گرددمتر محدود میباشد توصیه می 6چون ایجاد نما براي امالك با عرض کمتر از  •

  . به صورت یکپارچه طراحی و اجرا گردد) با عرض محدود(ها با نماي پالك مجاور پالك

- جهت نصب آگهی) یهاي مطالعاتبر اساس طرح(لف شهر تابلوهائی شهرداري ملزم است در نقاط مخت •

  . هاي عمومی و تبلیغاتی نصب و از الصاق اوراق تبلیغاتی بر دیوارهاي شهر به شدت جلوگیري نماید

سازمان اجرا کننده طرح می بایست کلیه درختان کهنسال را براي حفظ منافع عمومی و زیبائی شهر  •

ري نماید، تا هیچ مالکی نتواند بدون اطالع قبلی نسبت به انداختن و یا از بین مشخص نموده و شماره گذا

 . بردن آنها اقدام کند

وسائل مکانیکی مربوط به ساختمان نظیر کولر و غیره نباید از خیابان و یا معابر عمومی دیده شود و  •

در داخل حریم  بایست جاي معین و مناسبی در نقشه ساختمان با نماي سنگی یا آجري مجوفمی

  . ساختمان براي آنها پیش بینی گردد

رو یا حریم باغچه مربوطه را مالک ساختمان مجاور هر معبر می تواند حداکثر نیم متر از پهناي پیاده •

طول محل . گلکاري و درختکاري کند و محل گلکاري بایستی در امتداد محلهاي مجاور گلکاري باشد

  . د بودمعادل طول ساختمان مربوطه خواه
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  ساختمانهاي خطرناك  -6-7

از زمان تصویب طرح جامع شهر، ضرورت دارد ساختمانهاي مشروح ذیل تخریب و یا به نحو اطمینان 

  .ترمیم گردند یبخش

هایی که تمام یا قسمتی از آنها به علت فرسودگی، شکست، نشست، شکم دادن و یا معایبی ساختمان •

  .باشدوقعیت زمین و حرکت خاك انهدام آن محتمل مینظیر آن و همچنین عوارض ناشی از م

هایی که بقا تمام و یا بخشی از آنها بر اثر پیش آمدهایی نظیر آتش سوزي، زلزله، انفجار، در ساختمان •

  .مخاطره قرار گرفته است

ها پیش هرگونه عیب و نقصی که بر اثر عدم رعایت شرایط ایمنی، نکات و محاسبات فنی در ساختمان •

  .ه و براي سالمتی مردم خطرناك باشدآمد
  

  بان  یهاي اجرایی طرح جامع شهر شمکانیزم -6-8

به  يکه شهردار یبرخوردار بوده و از آنجائ یار باالئینه بسیاز هز یلیجامع و تفص يطرحها ياصوال اجرا

الزم  يهااستیباشد، ضرورت دارد تا سیدار منه را عهدهین هزین سهم از ایشتریطرح ب يعنوان مجر

لذا به منظور . ردیطرح مد نظر قرار گ يحاصل از اجرا يها و درآمدهانهین هزیب یجاد توازن نسبیجهت ا

جاد درآمدهاي مستمر یطرح جامع و ا يباال بردن امکانات اجرایی شهرداري جهت تأمین هزینه هاي اجرا

در . جامع تأمین گردد يطرحها خود ين درآمدها از اجرایو غیرمستمر ضرورت دارد تا در درجه نخست ا

به شرح ذیل  یشنهاداتیکشور پ ين جاریو بر حسب قوان يشهردار ين راستا و به منظور ارتقاء درآمدهایا

  :ده استیارائه گرد

مربوطه در قبال اضافه ارزشی که براي هر یک از قطعات  یمراحل قانون یتواند پس از طشهرداري می §

بندي و تعیین تراکمهاي ساختمانی و کاربري اراضی بیش از قیمت  اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه

شود عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش ه ایجاد مییاراضی در مناطق مسکونی با تراکم پا

حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام درآمد حاصله از فعالیتهاي اقتصادي در 
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هاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها با نظر کرده و صرفاً در تهیه طرح ساختمانهاي شهري نگهداري

 .هاي مربوطه به مصرف برساندشورا و عاملیت دستگاه

هایی که در هنگام تصویب طرح جامع و متعاقب آن از تغییر کاربري پالك) حق پذیره(دریافت عوارض  §

هر دلیلی شامل ارزش افزوده در قیمت زمین و  و یا در اثر تصمیمات آتی کمیسیون ماده پنج به یلیتفص

مانند تبدیل اراضی مسکونی به تجاري و یا خدماتی عمومی به مسکونی و یا تجاري، (شوند ساختمان می

هاي جدیداالحداث و یا همجواري با تأسیسات عمومی جدید االحداث مانند قرارگیري در کنار گذرگاه

 ).پارکها و غیره

ها نسبت به خرید اراضی شهري با قانون شهرداري 111بود با استفاده از ماده  مجاز خواهد يشهردار §

سازي نسبت به واگذاري، ساخت و یا فروش واحدهاي تجاري و بافت فرسوده اقدام و پس از آماده

 . دیمسکونی با استفاده از مشارکت با بانکها و از طریق تأسیس شرکت عمران شهر اقدام نما

) توسط کمیسیون ماده پنج(ربري اراضی تأسیسات عمومی قدیمی با مالکیت عمومی تغییر کاپیشنهاد  §

مانند واحدهاي آموزشی، ورزشی، اداري، انبار، خدمات شهري که در اثر توسعه شهر داراي موقعیت 

باشند به کاربري تجاري به منظور تأمین هزینه خرید و احداث اي میاي و یا محلهتجاري شهري، ناحیه

 . هاي پیشنهادي طرحاي مورد نیاز به تعداد بیشتر در کاربريواحده

پیشنهاد استقرار و تملک کاربریهاي عمومی داراي تراز مثبت درآمدي در طرحهاي توسعه شهري از  §

هاي عمومی، شهربازي، پارك قبیل محل دایمی نمایشگاهها، پایانه هاي مسافربري و باربري، پارکینگ

گذاري و احداث آنها با مشارکت زارهاي روز، میادین میوه و تره بار و سرمایهشناسی، باوحش، باغ گیاه

 . ها و سرمایه گذاران خصوصیبانک

قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري میتواند با تملک اراضی و طراحی و  22در اجراي ماده  §

افزوده در جهت تأمین ساخت و فروش و یا اجاره امالك و مستغالت ایجاد شده نسبت به ایجاد ارزش 

 .مخارج طرح جامع اقدام نماید
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هاي توسعه شهري و احداث تملک اراضی با کاربري تفرجگاهی و گذران اوقات فراغت در طرح §

گذاران بخش  ها و سرمایههاي گذران اوقات فراغت با مشارکت بانکرستوران، هتل، متل و مجتمع

 .خصوصی

هاي ورزشی، گذاري در جهت احداث مجتمعجامع و سرمایهتملک اراضی با کاربري ورزشی در طرح  §

 . استخر شنا، باشگاه تفریحات سالم، سونا و غیره

گذاري در جهت احداث مراکز تملک اراضی با کاربري فرهنگی و اجتماعی در طرح جامع و سرمایه §

 .  یرهنمایش فیلم، سالن سخنرانی و تاالر شهر، نمایشگاههاي هنري، مراکز آموزش هنري و غ

آئین نامه اجرایی قانون زمین شهري، وزارت مسکن و شهرسازي  25در اجراي تبصره یک از ماده  §

مکلف است قبل از واگذاري اراضی موات به متقاضیان خصوصی و تعاونیهاي مسکن، نیازهاي پنجساله 

شهرسازي استان  هاي اجرایی را به اراضی مزبور استعالم و در صورت تصویب نیاز در شوراي عالیدستگاه

 .اراضی مورد نیاز را به دستگاههاي مذکور از جمله شهرداري واگذار نماید

 

  یو حرکت ین جسمیژه معلولیضوابط و -6-9

 .متر تعیین می گردد 1.5حداقل عرض مسیرهاي عبور و مرور معلولین  -

تر می م 15و حداکثر طول رامپ %10حداکثر شیب رامپ مسیرهاي عبور و مرور ویژه معلولین  -

 .باشد

ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی می بایست در کلیه مسیرهاي پیاده روها و ورودي  -

 .)1پیوست ( ساختمان هاي عمومی رعایت گردد

  پدافند غیرعامل - 6-10

شورایعالی  5/5/83قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین مصوبه مورخ  121ماده  11به استناد بند 

بایست در تنظیم روابط بین سه مولفه  می) جامع(ماري ایران در طرحهاي توسعه و عمران شهرسازي و مع

  .انسان، فضا و فعالیت ضوابط پدافند غیرعامل لحاظ گردیده و در مطالعات مورد استفاده قرار گیرد
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  پدافند)6- 1( شماره  نقشه
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  :توان برشمرد می هاي اصلی دفاع غیرعامل را به ترتیب زیر اهداف و ماموریت -1- 6-10

جلوگیري از خسارتهاي حیاتی به خدمات، واحدها و مراکز جمعیتی و صنعتی و یا محدود کردن این  §

 خسارتها

باال بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیتهاي حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و  §

 بحران و جنگمهم اعم از نظامی و غیرنظامی کشور در شرایط وقوع تهدید با 

 حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور §

 انجام اقدامات پیشگیرانه و مداخله گرانه در مواقع بحران §

 هاي آسیب دیده و احیاي خدمات تسهیل در امر امدادرسانی به افراد و بازسازي مراکز و محل §

 تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی §

  

  )جامع(ل دفاع و امنیت در طرحهاي توسعه و عمران جایگاه مسائ -2- 6-10

رابطه بین انسان، فضا و فعالیت، سه مولفه اساسی در تدوین طرحهاي جامع است که به تثبیت و پایداري 

اي، عالوه بر محتواي  اي و یا ناحیه دفاع از سرزمین چه در مقیاس ملی چه منطقه. انجامد توسعه می

اگر امنیت انسان و فعالیت او . هاي تثبیت یافته فضا نیز هست از موجودیت سیاسی و جغرافیایی آن، دفاع

ترین خطر تهدید فیزیکی و  ثباتی اصلی در وضعیت و برنامه دفاعی کشور مدنظر قرار نگیرد، ناپایداري و بی

به همین دلیل تعریف شرایط دفاعی براي تامین امنیت و مشخص کردن ساز و . عملکردي فضا خواهد بود

ارها، کالبد و ساخت و سازها و مکانهاي مناسب استقرار و ساماندهی دفاعی، بخشی از وظایف اینگونه ک

  .رود طرحها به شمار می

نکته قابل توجه در اینگونه طرحها، تبیین جایگاه دفاع و امنیت و تفاوتی که باید بین ایمنی، امنیت و 

غیرمترقبه طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین، مقوله ایمنی عموماً در مقابل حوادث . دفاع قایل شد

شود لیکن مقوله دفاع و امنیت همیشه در مقابل تهاجم و خطرات  سوزي و نظایر اینها مطرح می آتش

  .گیرند ناشی از آن مورد توجه قرار می
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  :تواند داراي اهداف ذیل باشد بینی و رعایت دفاع و امنیت در اینگونه طرحها می لذا پیش

گذاري  ترین ضابطه در جذب سرمایه اطمینان از پشتوانه دفاعی و امنیتی هر منطقه اصلیحصول  -1

  .است

 .برخورداري از پشتوانه دفاعی، متضمن پایداري ساخت و سازها و استمرار کارکردي آنهاست -2

اي جامع  اعمال دیدگاههاي دفاعی و امنیتی در طرحها اعم از آمایش سرزمین، کالبد ملی و منطقه -3

اي نشان دهنده هم پیوندي عملکردي میان فعالیت از یک طرف و تشکیالت دفاعی از طرف دیگر  هناحی

به عبارت دیگر توجه به مسائل دفاعی و امنیتی بیانگر اهمیتی است که براي حریم فعالیت قائل . است

 .باشیم می

به دیدگاهها بینی مباحث دفاع و امنیت در شرح خدمات اینگونه طرحها ضمن وسعت بخشیدن  پیش -4

به بومی کردن بیشتر دیدگاههاي علمی و تئوریهاي توسعه با قید الزامات منجر شده و در نهایت توفیق 

 .این طرحها را افزایش خواهد داد

  

  )جامع(اصول، ضوابط و مالحظات موثر در طرحهاي توسعه و عمران  -3- 6-10

توان  می) جامع(یه طرحهاي توسعه و عمران از جمله مهمترین اصول و ضوابط موثر پدافند غیرعامل در ته

  :به موارد ذیل اشاره نمود

  مکانیابی  -3-1- 6-10

انتخاب بهینه مکان استقرار فعالیتها، جهت کاهش خسارات ناشی از تهدیدات یا استفاده مطلوب از 

  .ی برداشتیابی به آن گامهاي اساس توان در دست طبیعت در جهت دفاع بوده که با انجام اقدامات ذیل می

انتخاب بهینه مکان مراکز حساس، حیاتی و مهم و مراکزي مانند بیمارستانها مراکز اورژانس و امدادي،  §

تواند  می... هاي گاز، ترانسفورماتورهاي برق، مراکز مخابراتی و  ایستگاههاي پمپاژ و ذخیره آب، ایستگاه

تها که داراي عملکردي در سطح ملی، برخی از تاسیسات و فعالی. پذیري آنان گردد باعث کاهش آسیب

باشند از اهمیت بیشتري برخوردار بوده لذا تامین نیاز امنیتی و رعایت پدافند  فراملی و جهانی می
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مکانیابی این مراکز با مشورت با . (غیرعامل در این مراکز بایستی با دقت و مطالعات جامع انجام پذیرد

 )کارشناسان پدافند غیرعامل

بندي کاربري اراضی بعضی از فعالیتها وابستگی مطلق مکانی دارند و از انعطاف در  نطقهباتوجه به م §

بنابراین استفاده از روشهاي ) مانند فعالیتهاي معدن پایه یا انرژي پایه(جایگزینی مکانی برخوردار نیستند 

تواند  نین موانع میاي در کنار استفاده از طبیعت و همچ ویژه پدافند غیرعامل از جمله ایمن سازي سازه

 .ضمانت بیشتري براي استمرار عملکرد آنها باشد

بینی مکانهاي مناسب و امن در سطح ناحیه جهت اسکان موقت جمعیت و فعالیتهاي  شناسایی و پیش §

مدیریت . (ها مثمرثمر باشد تواند در کاهش آسیب ضروري هنگام وقوع حوادث طبیعی و یا زمان بحران می

 )بحران

به منظور استقرارهاي موقت نظامی ) با مشورت کارشناسان نظامی(فضاها و اماکن مناسب بینی  پیش §

 .که در شرایط بحران جهت دفاع از جمعیت و فعالیتها ضرورت دارد

اجتناب از مکانیابی و احداث تاسیسات حیاتی و حساس در دشتهاي مسطح و همجواري با عوارض  §

پذیري این مراکز در برابر  اصلی که موجب افزایش آسیب هاي مصنوعی شاخص نظیر بزرگراهها و جاده

 .گردد تهدیدات دشمن می

  پراکندگی و توزیع متعادل  -3-2- 6-10

این عمل به منظور تمرکززدایی و توزیع بهینه جهت کاهش خسارات ناشی از تهدیدات بوده که به شرح 

  .ذیل قابل حصول خواهد بود

تی و مهم در یک محدوده و همچنین تمرکززدایی جمعیتی عدم تمرکز مراکز و تاسیسات حساس حیا §

مراکز جمعیتی (باشد لذا مراکز درمعرض خطر  پذیري در مواقع بحران می تدبیر مهمی براي کاهش آسیب

بایستی ضمن رعایت حرایم بصورت پراکنده و با حداقل تراکم قابل قبول ) نزدیک نقاط بحران خیز

 .بینی گردد پیش
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عظیم صنعتی، تاسیسات بندري وسیع، نیروگاههاي بزرگ و غیره از بعد پدافند هاي  ایجاد مجتمع §

غیرعامل به صالح نبوده و در این مورد الزم است اصل تمرکززدایی در حد ممکن رعایت و مراکز متعدد با 

ظرفیت کمتر ایجاد گردند تا در یک حمله هوایی یا موشکی به یکباره خسارت هنگفت و غیرقابل جبرانی 

 .کشور وارد نگردد به

در این راستا الزم است تا اقدامات ضروري و فوري در خصوص کاهش تراکم جمعیتی و ارتقاء سطح کیفی 

و مهندسی واحدهاي مسکونی شهر شیبان واقع در قسمت شمالی غربی شهر بـه خصـوص بافـت فرسـوده     

ایـداري  در اولویـت کـاري    اقدام نموده و جابجایی جمعیت از این محدوده به خصـوص در ابنیـه هـاي ناپ   

  .مسئولین مربوطه قرار گیرد

  هاي زیربنایی شبکه   -3-3- 6-10

هاي خدمات رسانی و زیربنایی در جهت تداوم برقراري خدمات مربوطه  این موضوع با هدف طراحی شبکه

  :باشد در زمان بحران و عدم استفاده دشمن در زمان اشغال بوده که از روشهاي ذیل قابل اجراء می

هاي زیربنایی، بایستی مقاومت الزم در مقابل تهدیدات مورد توجه قرار گیرد  در مطالعات توسعه شبکه §

هاي صنعتی، خطوط نفت و گاز، پلهاي با عرض  هاي زیرزمینی، فاضالب مقاوم بودن خطوط اصلی، کابل(

لهاي با عرض همچنین راهها، پ...) متناسب و تعریف شده در شرایط خاص بویژه در مناطق مرزي و 

ها،  ها، تونل همچنین راهها، پل...) متناسب و تعریف شده در شرایط خاص بویژه در مناطق مرزي و 

اي پیش بینی شود که در صورت آسیب دیدن  خطوط انتقال برق، نفت، گاز و نظایر اینها بایستی به گونه

همچنین مسیر . ازسازي باشددر زمان بحران، باعث بسته شدن طوالنی شبکه نگردیده و بسرعت قابل ب

برداري از آن  ها به طریقی در نظر گرفته شود که در صورت اشغال توسط دشمن قابلیت بهره عبور شبکه

 .براي وي میسر نگردد

ها و زیرگذرهاي استراتژیک و حساس راههاي احداث شده موجود در ناحیه که الزم  تونلها، پلها، تقاطع §

د تخریب سریعاً بازسازي و بازگشایی شود بایستی شناسایی شده و است در شرایط بحران و یا ایجا

 .بینی شود برداري از آن و یا جایگزین آن در زمان بحران پیش حلهاي منطقی براي تداوم بهره راه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 97... .....................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبان . ششمصل ف

 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

 .هاي مناسب بعنوان فرودگاه اضطراري ها و جاده مطالعه و پیشنهاد بخشی از طول بزرگراه §

هاي تقلیل فشار گاز موجود در سطح  تقلیل و تبدیل ولتاژ برق و ایستگاههاي  مطالعه و بررسی ایستگاه §

هاي در دست  هاي الزم ایمنی و مکانیابی بهینه براي ایستگاه بینی سازي آنها و پیش ناحیه و تاکید بر مقاوم

 .مطالعه و جدید

 :در این خصوص ضرورت دارد تا پارامترهاي ذیل مد نظر قرار گیرد

جهت جلوگیري از فرسایش اراضی و در نتیجه تخریب امالك مجاور رودخانه کارون  تثبیت و ساماندهی -

 در زمان بحرانی

مقاوم سازي پل قدیمی واقع در قسمت مرکزي شهر که عمالً به عنوان پل اصلی ، امکان اتصال قسـمت   -

 .هاي شمالی و جنوبی شهر را به یکدیگر تامین می نماید

ت احداث پل شناور به منظور ایجاد ارتبـاط بـین شـرق و غـرب     ضرورت امکان سنجی مکان مناسب جه -

  کارون در صورت عدم امکان بهره برداري از پلهاي موجود

ضرورت توجه به رودخانه کارون به عنوان یک پارامتر موثر در جابه جائی جمعیت و کمک رسانی و پیش 

  بینی محلهاي مناسب جهت ایجاد اسکله هاي موقت براي مواقع بحرانی  

  پذیري مرمت  -3-4- 6-10

پذیري مستحدثات مورد نیاز در زمان بحران اطالق  تداوم جریان زندگی و فعالیت به ارتقاء سطح مرمت

  .توان با استفاده از موارد ذیل نسبت به تحقق آن اقدام نمود گردیده که در این راستا می

ها و مراکز  سازي یش ساخته در انبوههاي مورد لزوم جهت استفاده از مصالح پ انجام مطالعات و بررسی §

 .پذیري سریع پس از بحران مهم به دلیل امکان مرمت

هاي مورد لزوم جهت استفاده مناسب از طبیعت و مواد و مصالح ساختمانی  انجام مطالعات و بررسی §

 .موجود در شهر
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  هاي ناشی از تخریب کنترل آسیب -3-5- 6-10

سیسات و مراکز خطرساز از جمله مهمترین پارامترهاي کنترل و کاهش آسیب ناشی از تخریب تا

  :در این راستا الزم است تا موارد ذیل مدنظر قرار گیرد. باشد تاثیرگذار در پدافند غیرعامل می

ها،  پذیر و پرخطر و داراي پیامدهاي تخریبی وسیع نظیر سدها، نیروگاه هاي آسیب شناسایی محدوده §

و مراکز ...) مواد شیمیایی و تشعشعات و (ق در معرض خطرات خاص ها مراکز صنعتی، مناط پاالیشگاه

هاي وسیع و یا پیامدهاي زیست محیطی را به دنبال  سوزي خاص نظامی که در زمان بحران احتمال آتش

 .داشته باشد

 محدود نمودن توسعه مراکز جمعیتی و زیستی در مناطق خطرساز §

نقاط که در صورت تخریب تبعات زیادي را به همراه  هاي زیربنایی از برخی جلوگیري از عبور شبکه §

 .خواهد داشت

 .در این راستان ضرورت دارد تا تمهیدات ذیل مد نظر قرار گیرد

 بافت فرسودهشهر به خصوص جلوگیري از استقرار جمعیت در منازل ناپایدار موجود در محدوده  §

 ضی پیرامون آن سطح شهر به خصوص اراجلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز در  §

بـه منظـور   منطقـه  آوري و انتقال خطوط انتقـال نفـت و گـاز از سـطح      جمعبازبینی ، مقاوم سازي و یا  §

 جلوگیري از خطرات ناشی از انفجار و پیامدهاي مترتب بر آن

  پذیري مقاوم سازي ابنیه موجود در سطح شهر به فوریت و با در اولویت قرار دادن میزان آسیب §

  مدادرسانیا   -3-6- 6-10

واقع به بازیابی و برقراري تسهیالت و خدمات به تاسیسات و جمعیت آسیب دیده از بحران  امدادرسانی در

  .باشد بوده که به شرح ذیل قابل حصول می

هاي پشتیبان و جایگزین در سطح ناحیه با توزیع متعادل  بررسی و مطالعه به منظور ایجاد سیستم §

 .مان بحرانامکانات جهت امدادرسانی در ز

 .رسانی به نواحی همجوار در زمان بحران بینی مراکز معین کمک مطالعه و پیش §
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ترجیحـا در فصـل   (در این زمینه ضرورت دارد تا مسئولین ذیربط نسبت بـه تعیـین یـک نقطـه مشـخص      

(  و یـا ) شوشتر  -اهواز( و در مجاورت جاده ارتباطیویس و شیبان ، مالثانی ، اهواز مشترك بین شهرهاي 

نسبت به ایجاد مرکـز مناسـب جهـت اسـتقرار امکانـات الزم بـه       و یا خط راه آهن ) جاده کمربندي اهواز 

 .منظور ایجاد مرکز امداد رسانی اقدام نمایند

  موقعیت اماکن حساس نسبت به شهرها   -3-7- 6-10

خارج از شهرها و  به طور کلی به منظور افزایش ایمنی در مقابل حمالت نظامی، انتقال واحدهاي زیر به

اتخاذ سیاست تمرکززدایی و پرهیز از حجیم سازي مراکز حیاتی و حساس در این راستا پیشنهاد 

  :گردد می

  هاي نظامی به نقاط بیرون از شهر انتقال پادگان   -3-8- 6-10

یست که در حال حاضر بعضاً مناطق نظامی، نقاط با ارزشی از اراضی شهري را در اختیار دارند و این درحال

باشند از طرفی دیگر ضرورت دارد تا در  هاي نظامی نمی این بناها دیگر فضاهاي مناسبی براي فعالیت

طراحی اینگونه تاسیسات نظامی خطرات ناشی از همجواري این اراضی با مناطق مسکونی مدنظر 

آنها پیوسته با خطر ها و شهرهاي نزدیک به  باید توجه داشت که کاربري اراضی واقع در پادگان. گیرد می

ها کشیده شده و  توسعه شهري در اغلب موارد به سوي این پادگان. تغییر و دخل و تصرف روبرو است

  .گیرند برداري قرار می ها نیز به منظور ساخت و ساز مورد بهره بعضاً اراضی واقع در مسیر راه

  انتقال مخازن ذخیره سوخت به خارج از شهرها   -3-9- 6-10

یابی مخازن ذخیره سوخت، در نظر گرفتن رعایت ضوابط ایمنی و حریم حفاظتی مربوطه الزامی  در مکان

رسد باتوجه به اهمیت و حساسیت مسئله در کنار مسائل ایمنی و فنی که در  به نظر می. باشد می

د بسیار یابی آنها باید مدنظر قرار گیرد مهمترین عامل حفاظت آنها در مقابل حمالت نظامی نیز بای مکان

از این رو باتوجه به قدرت تخریبی و شعاع تاثیر آن بر نواحی اطراف، احداث این مخازن . جدي گرفته شود

هاي شهري دور بوده و هم اینکه از نظر دفاعی در موقعیت  باید در نقاطی انجام گیرد که هم از بافت

  .مناسبی قرار گرفته باشند
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لـیکن اسـتقرار   . مخازن سوخت به معنـی خـاص آن مـی باشـد    فاقد شیبان در این راستا هرچند که شهر 

به دنبال داشـته  ساکنین عمالً می تواند خطرات قابل توجهی را براي سطح منطقه تاسیسات نفت و گاز در 

بنابراین ضرورت دارد تا مسئولین محترم شرکت نفت با ارائه آگاهی هـاي الزم بـه شـهروندان و نیـز     . باشد

آنها را از خطرات احتمالی و نیـز واکـنش الزم در صـورت بـروز ایـن      منطقه ح دستگاههاي مسئول در سط

در . خطرات آگاه ساخته و البته تمهیدات الزم را جهت مقابله با هرگونه خطر احتمالی مد نظر قـرار دهنـد  

این زمینه همچنین شهرداري می تواند به عنوان متولی اداره امور شـهر نظـارت الزم را در ایـن خصـوص     

  .ل و به سازمانهاي مسئول گزارش نمایداعما

  ها ها و نیروگاه تدوین ضوابطی جهت رعایت فاصله متعارف براي احداث پاالیشگاه-3-10- 6-10

زایی آنها از  یابی آنها عمدتاً مسائل اقتصادي، حمل و نقل و قابلیت اشتغال ها و مکان در ساخت پاالیشگاه

ها در کنار یا  ر سنتی و چه در حال حاضر، ساخت پاالیشگاهچه به طو. باشد اولویت خاصی برخوردار می

ساخت برخی . هاي شهري با مسائل ایمن و زیست محیطی بسیار زیادي روبرو است درون بافت

ها بدون توجه به ضوابط و معیارهاي شهرسازي انجام گرفته و گذشته از پیامدها و  ها و نیروگاه پاالیشگاه

هاي نظامی  هاي شهري پیوسته از آنها هدف الیت این مراکز در داخل بدنهضایعات زیست محیطی آنها، فع

آورد که در مواقع حساس، ضایعات و صدمات وارده به شهرها را مضاعف  مشخصی را در شهرها بوجود می

هاي شهري، دیگر توجیه  ترین مراکز در درون بدنه به همین ترتیب حضور و ادامه فعال. سازد می

  .و امنیتی نداردشهرسازي، دفاعی 

هاي دوربرد، شهرها به عنوان هدف، بیش از پیش در معرض تهاجمات نظامی  بدون شک با پیشرفت سالح

توان در حفاظت شهرها براي افزایش میزان ایمنی آنها در مقابل تهاجم انجام داد،  آنچه می. قرار دارند

  .دهاي فرعی است که درون شهرها قرار دارن حذف یا خارج کردن هدف
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 101... .....................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبان . ششمصل ف

 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

 هاي نظامی و انتظامی حریم حوزه -

  . در شهرها به شرح ذیل می باشد  1هاي نظامی و انتظامی هاي مربوط به شهرها در مورد مکان حریم

  حرایم مربوط به اماکن نظامی در شهرها): 15 -6(جدول شماره 

حداقل عرض خیابان   اماکن
  حاشیه

محدودیت طبقات بنا 
  متري 50تا فاصله 

ات بنا از محدودیت طبق
  متري 100تا  50

محدودیت طبقات بنا 
  متري 200تا  100از 

  سه طبقه  دو طبقه  یک طبقه  متر 35  اماکن حیاتی

  چهار طبقه  سه طبقه  دو طبقه  متر 24  اماکن حساس

  پنج طبقه  چهار طبقه  سه طبقه  متر 16  اماکن مهم

  )متري 20تا فاصله (دو طبقه   متر 8  اماکن قابل حفاظت

 

مدیر / نیرو بوده و باتوجه به ماموریت با نظر فرمانده / اي که جزء مالکیت سازمان  منطقه :منیحریم ای -

 .گردد مربوطه تعیین می

نیرو بوده و متناسب با / اي بعد از حریم ایمنی که جزء مالکیت سازمان  منطقه :حریم حفاظتی -

 .گردد تهدیدات احتمالی تعیین می

نیرو نبوده و براساس آیین / حریم حفاظتی که جزء مالکیت سازمان اي بعد از  منطقه :حریم امنیتی -

 .شود نامه اقدام می

اماکن و تاسیساتی که چنانچه کل یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار بگیرند، سیستم  :اماکن حیاتی -

 .افتد دفاعی کشور به خطر می

رد آسیب قرار بگیرند، زیان اماکن و تاسیساتی که چنانچه کل یا قسمتی از آنها مو :اماکن حساس -

 .شود اي به بخشی از سیستم دفاعی وارد می عمده

اماکن و تاسیساتی که چنانچه کل یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار بگیرند، زیان قابل  :اماکن مهم -

 .شود توجهی به سیستم دفاعی بخشی از کشور وارد می

                                                        
 ١٣٨٤رماندهي كل قوا، آئين نامه حريم امنيتي امكان نظامي و انتظامي، مصوب مقام معظم رهبري و ف -١
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

اند، ولی نگهداري و حفاظت از آنها  ار نگرفتههاي فوق قر تاسیساتی که در گروه :اماکن قابل حفاظت -

 .جهت جلوگیري از نفوذ عوامل دشمن الزم باشد

بندي کلی مهمترین پارامترهایی که می بایست در تدوین سیاسـت هـاي اصـولی پدافنـد      لذا در یک جمع

  :مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرند به شرح ذیل می باشدشیبان غیر عامل در سطح شهر 

 رت ساکنین شهر به خصوص قشر متوسط به باال و ضرورت تدوین راهکارهاي اجرائی مبارزه با آنمهاج •

توجه به شهر شیبان به عنوان یکی از نقاط واسط جهت اسکان مهاجرین ساکن در مناطق شمالی غربی  •

 . استان ، قبل از ورود به شهر اهواز 

 ح شهر و به خصوص مناطق فقیرنشینفقر اقتصادي و به تبع آن ناهنجاریهاي اجتماعی در سط •

عدم پایداري ابنیه موجود در سطح شهر و به خصوص در محدوده بافت فرسوده و ضرورت مقاوم سـازي   •

 آنها در مقابل زلزله 

عبور رودخانه کارون از قسمت غربی شهر و ضـرورت الیروبـی مناسـب  جهـت کـاهش احتمـال سـیل         •

 گرفتگی اراضی اطراف 

ودخانه کارون به منظور جلوگیري از فرسـایش اراضـی اطـراف ناشـی از طغیـان      ضرورت تثبیت جداره ر •

 .و در فصل زمستان رودخانه 

و ناپایـدار و خطـرات   ) به خصوص منطقه شمال غربی ( قدیمی تر شهر تراکم باالي جمعیتی در مناطق  •

 کم عرض در کنار وجود گذرهاي  ناشی از آن

سریع جمعیت ساکن در محدوده شـمال غربـی شـهر در     ضرورت برنامه ریزي مناسب جهت جابه جائی •

 .  مواقع بحرانی 

 توجه به میزان بیکاري باالي جمعیت فعال و تاثیرات اجتماعی منفی ناشی از آن •

در محدوده با خطر باالي زلزله و پیامدهاي حاصل از وقـوع زلزلـه بـا توجـه بـه      شیبان واقع شدن شهر  •

 ناپایداري ابنیه
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

ریـزي جهـت    و لـزوم برنامـه  سطح منطقه و خطوط لولـه مربوطـه   نفت و گاز در وجود تاسیسات عظیم  •

  کاهش خطرات ناشی از آن 

بـه دلیـل انجـام    ارون ارزیابی خطرات ناشی از سیل و آب گرفتگی اراضی در صورت طغیان رودخانـه کـ   •

 و یا عوامل طبیعی مترتب بر آنهاي باالدست خرابکاري احتمالی در سد

بـه  شوشـتر   –جاده ارتباطی اهواز  خدمات شهري در قسمت هاي شرقی و غربیضرورت توزیع متناسب  •

 .   ناهنجاریهاي اجتماعی جابه جائی جمعیت و کاهش منظور ایجاد تعادل و جلوگیري از 

امکان اتصال قسـمت  واقع در قسمت مرکزي شهر که عمالً به عنوان پل اصلی ، قدیمی مقاوم سازي پل  •

 .امین می نمایدبه یکدیگر ت هاي شمالی و جنوبی شهر را

ضرورت امکان سنجی مکان مناسب جهت احداث پل شناور به منظور ایجاد ارتباط بـین شـرق و غـرب     •

  در صورت عدم امکان بهره برداري از پلهاي موجودکارون 

به عنوان یک پارامتر موثر در جابـه جـائی جمعیـت و کمـک رسـانی و      ون راضرورت توجه به رودخانه ک •

 محلهاي مناسب جهت ایجاد اسکله هاي موقت براي مواقع بحرانی   پیش بینی 

شوشتر و یا جاده کمربندي اهـواز   –ضرورت مطالعه و برنامه ریزي جهت استفاده از جاده ارتباطی اهواز  •

  .بعنوان فرودگاه اضطراري

  

  ضوابط مربوط به حریم شهر  -6-11

  .ده حریم شهر به شرح ذیل می باشدضوابط مالك عمل جهت هر گونه عملیات عمرانی در محدو

  

  محدوده شهر -1 -6-11

تـدقیق  ) 1400افـق  (نفـر   42000هکتار می باشد که با توجـه بـه جمعیـت     818محدوده اي با مساحت 

  .گردیده است
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

  حریم شهر -6-11-2

با توجه به قـانون تعـاریف محـدوده و حـریم شـهر، روسـتا و شـهرك و نحـوه تعیـین آن مصـوب مـورخ            

 هکتـار و  3916مسـاحت   بـا حـریم آن  هکتـار و   818بـا مسـاحت    شـیبان محدوده شـهر   14/10/1384

  .و به شرح جدول ذیل تعیین گردیده است) UTM(مشخصات جغرافیایی 

  

 u.t.mبر اساس سیستم  شیبانمختصات نقاط حریم شهر ): 16 -6(جدول شماره 
295555  X 5  290368  X 1  3482308  Y 3472063  Y 
295423  X 6  286476  X 2  3478099  Y 3476602  Y 
290665  X 7  290229  X 3  3473792  Y 3479143  Y 

  291866  X 4  3477588  Y 
  

  فعالیتهاي مجاز در محدوده حریم شهر  -6-11-3

کلیه فعالیتهاي مجاز در محدوده حریم شهر بر اساس نقشه پهنه بندي حریم می باشد از طرفی صدور  -

احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل  پروانه و نظارت بر

که در هر حال از (حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرکهاي صنعتی 

به عهده شهرداري بوده که بر ) محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم . ل می تواند نسبت به صدور آن اقدام نماید اساس ضوابط ذی

 . تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد

 .جهت صدور پروانه ساختمانی احراز مالکیت با ارائه سند مالکیت توسط شهرداري الزامی است -

ها و آتش سوزي و  ات ناشی از سیل و طغیان رودخانهرعایت ضوابط ایمنی مربوط به جلوگیري از خطر -

 . استحکام بناها الزامیست 
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

بنا بر گواهی دستگاههاي ... امکان تامین مناسب خدمات زیربنائی مورد نیاز نظیر آب، برق، گاز، تلفن و -

 .  متولی 

ه و وجود جاده دسترسی گذرگاه مناسب جهت دسترسی به محل براساس ضوابط و مقررات وزارت را -

 شهرسازي

هاي عمیق  ها، تاالبها، نهرهاي عمومی، قنوات و چاه ها، جنگل ها ، رودخانه  رعایت حریم نسبت به جاده -

ها و تاسیسات  هاي انتقال نیروي برق، خطوط و شبکه ها خطوط و پایه ها و مسیل ونیمه عمیق، چشمه

مسیر جاده ها با تاسیسات عمرانی لوله ها  مخابراتی، لوله هاي انتقال گاز و نفت و پلها و تونلهاي واقع در

و کانالهاي مجموعه شبکه آبرسانی، تاسیسات تصفیه خانه آب و فاضالب، سیل بند و سیل گیر، 

تاسیسات نظامی و انتظامی، ابنیه و آثار تاریخی و سایر تاسیسات عمومی و غیره براساس ضوابط و 

 مقررات مصوب مراجع ذیربط

صورت مجاز در حریم شهر شیبان منوط به تصویب در کارگروه امورزیربنایی و هر گونه احداث بنا به  -

 . شهرسازي و شوراي برنامه ریزي توسعه استان می باشد

  ضوابط عمومی  -1 -6-11-3 

  : ضوابط عمومی مالك عمل در محدوده حریم شهر به شرح ذیل می باشد 

  .  تفکیک زمین براي ایجاد واحدهاي مسکونی ممنوع است -

فکیک اراضی جهت استفاده هاي مجاز می بایست با رعایت قوانین و ضوابط و مقررات بخشهاي ت -

و شهرسازي و شوراي برنامه ریزي و  اموزیربناییذیربط و رعایت اساس طرح جامع و به تصویب کارگروه 

 .استان انجام گردد توسعه

به آنکه خدمات شهري مازاد در مورد ساختمانهاي وضع موجود در زمان تخریب یا نوسازي، مشروط  -

بینی نشده باشد، پروانه  بر خدمات موجود مورد نیاز نباشد و همچنین طرح مصوبی نیز براي آنان پیش

  .گردد نوسازي براي سطحی حداکثر برابر مساحت ساختمان موجود صادر می

  .از می باشداحداث شبکه هاي دسترسی براي دامداران و دیمکاران و یا تاسیسات مرتبط با آنها مج -
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احداث جاه هاي بین شهري و روستایی و کمربندي با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه ضوابط حفظ  -

کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي و شوراي برنامه ریزي توسعه حریم و اراضی مجاور راهها و تصویب 

  .مجاز می باشد  استان

کارگروه امور پس از تصویب ) گاز، مخابرات،  آب، برق،(احداث خطوط انتقال زیر ساختهاي مختلف  -

  .مجاز می باشد  زیربنایی و شهرسازي و شوراي برنامه ریزي توسعه استان

ایجاد تجهیزات و تاسیسات عمومی و دولتی جهت تامین نیازمندیهاي خدماتی با تایید سازمانهاي  -

مجاز است  مه ریزي توسعه استان کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي و شوراي برناپس از تصویب مرتبط 

  )مشروط بر آنکه در تاسیسات مذکور واحدهاي مسکونی احداث نشود(

پس از برداري و سایر امور مربوطه به جنگلها  طرح جنگلداري با منظور حفظ و احیاء و اصالح و بهره -

 . ی باشدجاز مم کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي و شوراي برنامه ریزي توسعه استانتصویب 

  پهنه سکونتگاهی  - 2 -3 -6-11 

بر اساس وضع موجود تثبیت گردیده ) روستاها عموما ( محدوده هاي سکونتی این پهنه به دلیل استقرار 

پهنه سکونتگاهی تابع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن . است 

وز در محدوده و حریم روستا در چهارچوب قانون فوق و لذا صدور مج. خواهد بود 14/10/1384مصوب 

  .    بر اساس طرحهاي مصوب مربوطه خواهد بود

  ) واقع در محدودة حریم(حوزه کاربري اراضی کشاورزي  -3 -3 -6-11

متري از حریم شهر  1000در اراضی کشاورزي حد فاصل محدوده طرح جامع تا حریم شهر و تا فاصله 

شاورزي و باغداري ، باغات ملی و یا تأسیساتی که سازمانها و موسسات دولتی رأساً ک انجام فعالیتهاي 

در . آورند بدون ایجاد کارگاه و یا کارخانه مجاز می باشد جهت تأمین احتیاجات ساکنین منطقه بوجود می

 این اراضی همچنین می توان نسبت به احداث جاده ، صدور مجوز جهت احداث واحدهاي گذران اوقات

بوقلمون و   پرورش و فروش مرغ ، ، نگهداري ، ) رستوران ، استراحتگاه خانوادگی ، هتل ( فراغت از قبیل 
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پس از ارائه ) بدون واحد کشتار در هر قطعه زمین( و غیره  سایر حیوانات کوچک مانند خرگوش، 

  . گروه شهرسازي و معماري استان اقدام نمود طرحهاي توجیهی و تصویب کار

فاضالب،  مراکز تصفیه آب و  گورستانهاي شهري،   در این اراضی می توان نسبت به احداث فرودگاهها،نیز 

تأسیسات  اي، هاي سیلو و انبارداري منطقهاي، مجتمعهاي منطقهمخابرات، پایانه گاز،  سیستمهاي برق، 

- مجموعه  ها،ه کشتارگاههاي ورزشی و فرهنگی، مجموعاردوگاه  راه آهن، پارکهاي جنگلی، پارك وحش،

کارگروه هاي بازیافت زباله و سایر فعالیتهاي مشابه بر اساس طرحهاي مصوب و پس از تصویب کارگروه 

  .اقدام نمود اموزیربنایی و شهرسازي و شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

ر طرح پهنه بنـدي  تبدیل و تغییرکاربري اراضی کشاورزي یا آیش داخل حریم به خدماتی در صورتی که د

امـور زیربنـایی و   براي آنها کاربري خدماتی در نظر گرفته شده باشد منوط به ارائه طرح و تصویب کارگروه 

  . خواهد بود  شهرسازي و شوراي برنامه ریزي توسعه استان

  حوزه کاربري اراضی نظامی -4 -3 -6-11

حـدهاي سـتادي و اداري مجـاز بـوده و     استفاده از اراضی نظامی در داخل شهرها صـرفاً جهـت احـداث وا   

براسـاس  . (بایست از محدوده شهرها خارج گردند واحدهاي آموزشی، رزمی، پشتیبانی، تدارکات و غیره می

لذا به منظـور رعایـت   ). شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 25/04/1364مورخ  096/1شماره  همصوب

اري و سـتادي ضـرورت دارد تـا عـالوه بـر مقـررات       اصول شهرسازي و معماري در زمان احداث سـایت اد 

هاي ستادي ضروري خواهـد   مقررات کلی ذیل در مجموعهرعایت هاي ذیربط،  ساختمانی مورد تایید ارگان

  .بود

 .کل سطح زمین تجاوي ننماید% ) 40(سطح اشغال مجاز از  ×

 .کل سطح زمین تجاوز ننماید%) 100(سطح زیربناي کل طبقات از صدردرصد  ×

 .باشد اد طبقات مجاز در کاربري نظامی سه طبقه میتعد ×
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به بیرون از محدوده قانونی و حریم شهر، شهرداري  یاز طرفی به منظور انتقال فعالیت نظامی در این اراض

براساس ضوابط کاربري اراضی کشاورزي و باغات واقع در محدوده حریم نسبت به صـدور  . مجاز خواهد بود

  .مجوز اقدام نماید

  پهنه اراضی باغات  - 5 -3 -6-11

باغداري ، پرورش زنبور عسل ، کرم ابریشم ، پرورش گل و گیاه، ایجاد خزانه تولید نهال و فعالیتهائی نظیر 

هر گونه تفکیک اراضی و یا ساخت . آن از جمله فعالیتهاي قابل استقرار در پهنه باغهاي موجود می باشد 

  . ز اداره کل کشاورزي و طی مراحل قانونی مربوطه می باشد و ساز در این پهنه منوط به کسب مجوز ا

  پهنه حریم سبز حفاظتی   -6 -3 -6-11

، مسیلهاراه آهن ، این پهنه به منظور حفظ و صیانت از حرایم خطوط انتقال نیرو ، نفت ، گاز ، جاده ها ، 

هاي ي و سایر دستگاهشهردار. تعریف گردیده است .... رودخانه ها و تاسیسات و تجهیزات شهري و 

اجرائی و مسئول در سطح شهر موظف خواهند بود در راستاي حفظ و حراست از اراضی واقع در این پهنه 

  .   در حریم شهر نسبت به رعایت اصول ذیل اقدام نمایند

هرگونه تغییر وضعیت زمین، خاکریزي و یا خاکبرداري در اراضی این پهنه بدون اجازه از مجري طرح  §

  .باشد از میغیرمج

هاي مصوب در این حوزه الزامی بوده و احداث فضاي سبز و مشجر در اراضی این حوزه رعایت حریم §

 .باشد هاي مربوطه بالمانع میپس از تصویب کمیسیون

 . رعایت حریم هاي مصوب و اعالم شده از طرف دستگاههاي متولی الزامیست  §

تري خط لوله گاز و خطوط لوله نفت بدون اجازه م 250انجام هرگونه انفجاري در فاصله کمتر از  §

  . گرددمتر نیز اخذ مجوز توصیه می 250کتبی شرکت مربوطه ممنوع است و براي بیش از 

هاي ها و برکهها، مردابعبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه، انهار طبیعی، مسیل §

باشد لیکن مسئولیت حفاظت آنها یرو و شهرداري میطبیعی مستلزم اخذ موافقت از نماینده وزارت ن

 . هاي ذیربط خواهد بودبا دستگاه
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اراضی استحصال شده حاصل از تغییر مسیر عبور خطوط انرژي، کاهش میزان حریم و یا حذف  §

بایست به کاربري فضاي سبز و یا هر گونه کاربري خطوط، جزء اراضی شهري محسوب گردیده و می

 . اختصاص یابند) تصویب کمیسیون ماده پنج با(خدماتی دیگر 

می ... هاي تقاطع با یکدیگر و یا با راه آهن و مشخصات ساختمانی خطوط لوله نفت و گاز در محل §

  . بایست بر مبناي استانداردهاي مهندسی موجود تعیین و انجام گردد

- ئولین دو شرکت آزمایشهاي نفت و گاز الزم است با همکاري مسدر صورت مجاورت و یا تقاطع لوله §

 . هاي تداخل کاتدي انجام شود

اه ، بزرگراه ، راههاي روستائی اعم از راههاي اصلی ، آزاد ر( هر گونه ساخت و ساز در مجاورت راهها  §

و اصالحات  1/3/1368می بایست بر اساس ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها مصوب ....) و

 . مربوط به آن انجام گردد

نه ساخت و ساز در حریم لوله هاي انتقال گاز که بوسیله شرکت ملی گاز ایران به منظور تامین هر گو §

 .  نیازهاي فنی و تعمیراتی و نگهداري خطوط تعیین گردیده است ممنوع است 

 

  پهنه ساحل سازي و حریم رودخانه  -7 -3 -6-11

ه امکان استفاده از پتانسیل موجود پس از این پهنه به منظور حفظ و صیانت از رودخانه و حریم آن و البت

هاي اجرائی و مسئول در سطح شهر موظف شهرداري و سایر دستگاه. ساحل سازي تعریف گردیده است 

خواهند بود در راستاي حفظ و حراست از اراضی واقع در این پهنه نسبت به رعایت اصول ذیل اقدام 

  .   نمایند

عم از اینکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند حسب مورد با توجه به ها احریم انهار طبیعی یا رودخانه §

هاي تابعه آن وضع مقطع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف به وسیله وزارت نیرو و شرکت

 . هاي مربوطه ممنوع استهر گونه تجاوز به بستر و حریم. گرددتعیین می
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و ادارات ثبت اسناد و امالك مسیل هاي متروك را شرکتهاي آب منطقه اي با همکاري شهرداریها  §

 اي است  تشخیص متروك بودن مسیلها در حریم شهرها با شرکت آب منطقه. شناسایی خواهند نمود

ها و نهادهاي وابسته به دولت ها و سازمانشهرداري –هاي دولتیها، مؤسسات و شرکتوزارتخانه §

ها، انهار، د و صدور پروانه الزم بستر و حریم رودخانههاي مربوط به خومکلفند قبل از اجراي طرح

هاي طبیعی را استعالم نمایند هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به ها و برکهها و مردابمسیل

متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات . موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است

  .خواهند شد

سازي و استفاده از اراضی مازاد بستر براي مجاوران وجود داشته باشد شرکت آب ارهچنانچه امکان دیو §

مشخصات  –اي ضمن مشخص کردن مجاور رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه طبیعیمنطقه

شود معلوم و به مجاوران اعالم خواهد سازي حاصل میهایی را که در اثر دیواره دیواره و مقدار زمین

سازي براي اخذ اجاره تا در صورت تمایل به شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره نمود

 . مربوط اقدام نمایند

انجام هر گونه پروژه در این پهنه جهت ساحل سازي منوط به ارائه طرح توجیهی و تصویب آن توسـط   §

 . خواهد بود  کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي و شوراي برنامه ریزي توسعه استان

برداري از آب مزاحمتی کشت موقت در آن قسمت از حریم رودخانه ها ، کانالها و انهار که براي بهره §

لویت براي واي به صورت اجاره و رعایت ابا موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه. ایجاد ننماید

به جز زراعت (نهال و درخت مجاوران بالمانع است ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و غرس 

 .ندارد) سطحی

   سایت مشاغل مزاحم شهري  -8 -3 -6-11 

پهنه تابع این . تثبیت گردیده است مشاغل مزاحم شهري جهت استقرار و این پهنه بر اساس وضع موجود 

ی را ضوابط حاکم بر مشاغل مزاحم شهري با توجه به رسته فعالیتی آنها بوده و در مجموع کلیه فعالیتهای

که ادامه حیاط آنها در محدوده شهر توسط دستگاههاي متولی غیر مجاز تشخیص داده می شود را شامل 
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از طرفی شهرداري موظف خواهد بود ضمن شناسائی مشاغل مزاحم شهري و بر اساس یک . می گردد 

دام نموده و طرح آماده سازي مناسب نسبت به طراحی کل محدوده به تفکیک فعالیتهاي قابل استقرار اق

در این راستا الزم .این اراضی را به تدریج جهت استقرار فعالیتهاي مورد نظر در اختیار متقاضیان قرار دهد 

     : است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد 

. بایست جهت ایجاد فضاي سبز در نظر گرفته شود از کل سطح زمین می%) 20(حداقل بیست درصد  ×

ختکاري و ایجاد فضاي سبز بوده و الزم است عالوه بر فضاي فوق، مساحت این فضا فقط بمنظور در

  .بینی گرددمناسب جهت بارگیري و باراندازي با توجه به نوع عملکرد عالوه بر حداقل فضاي باز پیش

 .باشدمی%) 50(حداکثر سطح اشغال قطعات در این پهنه پنجاه درصد  ×

    پهنه آبگیر  - 9 -3 -6-11

لذا با توجه به طرح .ا آبگیر موجود در محدوه شمال غربی شهر شیبان را در بر می گیرد این پهنه مشخص

تهیه شده براي این محدوده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان خوزستان ، هر گونه دخل 

  و تصرف در این پهنه منوط به کسب موجوز از سازمان مذکور خواهد بود    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 112... .....................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبان . ششمصل ف

 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران 

  : منابع

  ، استان خوزستان1382نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشاورزي،  -1

  مکانیابی و قابلیت اراضی منطقه خوزستان، طرح کالبد ملی، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  -2

   1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، سال  -3

  ریزي کشور  محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامهطرح جامع توسعه استان خوزستان، بخش  -4

   1375نتایج تفصیلی سرشماري عموي نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، سال  -5

   1385 – 1365نتایج تفصیلی سرشماري عموي نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، سال  -6

   1385سالنامه آمار استان خوزستان، مرکز آمار ایران، سال  -7

اقتصادي سکونتگاههاي روستایی استان خوزستان، بنیاد مسکن استان  –اماندهی اجتماعی طرح س -8

   1382خوزستان، سال 

   1384سند ملی توسعه شهرستان اهواز، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خوزستان، سال  -9

مه ریزي کشور، نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشاورزي استان خوزستان، سازمان مدیریت و برنا -10

   1382سال 

اجتماعی استان خوزستان، مرکز آمار ایران،  –گزارش امور تولیدي، ویژه نامه سوم توسعه اقتصادي  -11

  1377 سال

  ، اداره کل هواشناسی استان خوزستان www.weather.irسایت  -12

  ح کشور آبادهاي خوزستان، شهرستان اهواز، مطالعات جغرافیایی سازمان نیروهاي مسل -13

  مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها  -14

  مجموعه قوانین و مقررات کشور  -15

  جغرافیاي تاریخی خوزستان، پورکاظم، کاظم  - 16

  تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان، سیادت موسی، انتشارات نشر شادگان  -17

  خوزستان و تمدن دیرینه آن، افشار سیستانی، ایرج -18
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   1379کشور، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، سال فرهنگ کوههاي  -19

   1380تا  1373گزارش عملکرد اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان از سال  -20

   1374ژئومورفولوژي ایران، جمشید، عیوضی جداري، دانشگاه پیام نور، سال  -21

  1374آب و هواي ایران ، علیجانی، بهلول، داشگاه پیام نور، سال  -22

    1376بندي خطر نسبی زلزله در ایران، مرکز مطالعات مسکن و شهرسازي سال  پهنه -23

  1387سال  - دانشگاه علم و صنعت ایران -اسماعیل -شیعه - کارگاه برنامه ریزي شهري-24

  دانشگاه یزد  -کرامت اهللا -زیاري -برنامه ریزي کاربري اراضی شهري -25

مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و  -محمد تقی -رهنمایی -يمجموعه مباحث و روشهاي شهرساز - 26

  1382سال  -شهرسازي ایران
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  حرکتی -ضوابط شهرسازي براي افراد معلول جسمی -1

  ضوابط طراحی فضاي شهري

  پیاده رو -1-1

در هر صورت براي طراحی پیاده روها، رعایت . سانتیمتر باشد 125حداقل عرض مفید پیاده رو باید   -1-1-1

 .طراحی راههاي شهري مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران الزامی استآئین نامه  10بخش 

  :ضوابط پیشامدگی پیاده رو -1-1-2

 125در پیاده روهایی که به هر علت مانعی نصب می گردد، رعایت حداقل عرض مفید عبوري  -1-1-2-1

  .سانتیمتر اجباري است

تابع سایر مقررات  1-1-1نتیمتر، ضمن رعایت بند سا 70پیشامدگی اشیاي نصب شده تا ارتفاع  -1-1-2-2

  . شهرسازي و معماري است

که لبه هاي خارجی آنها  "تلفن ها"پیشامدگی اشیاي نصب شده بر روي دیوار پیاده رو، مانند  -1-1-2-3

   .سانتیمتر بیشتر باشد 10سانتیمتر از کف تمام شده قرار داشته باشد نباید از  200تا  70در ارتفاع بین 

سانتیمتر از کف تمام 200تا  70پیشامدگی اشیاي نصب شده روي پایه یا ستون در ارتفاع بین  -1-1-2-4

  .سانتیمتر مجاز است 30شده، که در جهت حرکت فرد پیاده باشد، تا 

در صورتی که در . سانتیمتر ارتفاع آزاد داشته باشند 210پیاده روهاي مسقف باید حداقل  -1-1-3

سانتیمتر کمتر باشد، باید رنگ آن متضاد با محیط بوده و براي  210قسمتهایی از مسیر پیاده رو ارتفاع از 

  . اشخاص نابینا یک آگاهی دهنده قابل لمس تعبیه گردد

  .درصد باشد 2ه رو حداکثر شیب عرضی پیاد -1-1-4
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران        

درصد ملزم به  5پیاده روهاي با شیب بیش از . درصد می باشد  5حداکثر شیب طولی پیاده رو  -1-1-5

  .اجراي ضوابط سطح شیبدار خواهند بود

سانتیمتر مجاز است و بیش از آن مشمول  5/2در صورت لزوم، وجود اختالف سطح پیاده رو تا  - 1-1-6

  . واهد بودرعایت ضوابط سطح شیبدار خ

قسمت اتصال دو پیاده رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند، باید به شکل مسطح و با ابعاد  -1-1-7

اختالف سطح باید با تعبیه سطوح شیبدار در محلی غیر از محل (سانتیمتر طراحی گردد  125×  125حداقل 

  ). اتصال انجام گیرد

فسازي محل تقاطع با بافت و  رنگ متفاوتی اجرا گردد تا در محل تقاطع دو پیاده رو الزم است ک -1-1-8

  .براي اشخاص نابینا و نیمه بینا قابل تشخیص باشد 

سانتیمتر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیاده رو و سواره رو و  5ایجاد جدول به ارتفاع حداقل  -1-1-9

  .ستهمچنین بین پیاده رو و باغچه یا جوي کنار پیاده رو الزامی ا

  . پوشش کف پیاده رو ها باید از مصالح سخت، ثابت، غیر لغزنده و صاف باشد -1-1-10

  .هر گونه پوشش باید با پیاده رو هم سطح باشد -1-1-11

تا حد امکان باید از نصب هر گونه شبکه در سطح پیاده رو خودداري شود، در صورت لزوم شبکه  -1-1-12

  .سانتیمتر کمتر باشد 2آن از  باید عمود بر جهت حرکت و فضاي باز

در حریم معابر، باید از کاشت گیاهانی که میوه یا صمغ آنها موجب لغزندگی سطح معبر شده یا  -1-1-13

  . گستردگی شاخ  و برگ آن ها مانع حرکتی ایجاد خواهند کرد، خودداري شود

  پلهاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو -1-2
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران        

ارتباطی بین پیاده رو و خیابان در تقاطع ها و امتداد کلیه خط کشیهاي عابر پیاده پیش بینی پل  -1-2-1

  .ضروري است

در صورت وجود اختالف سطح ، . اتصال پلهاي ارتباطی و پیاده رو باید بدون اختالف سطح باشد -1-2-2

  .رعایت ضوابط مربوط به سطح شیبدار الزامی است

حداقل . یر پیاده رو نصب می شوند باید برابرعرض پیاده رو باشدعرض پلهاي ارتباطی که در مس -1-2-3

  .سانتیمتر می باشد 150عرض پل هاي ارتباطی عمود بر مسیر پیاده رو 

محل ارتباط پیاده رو با سواره رو باید داراي عالیم حسی قابل تشخیص براي نابینایان و کم بینایان  - 1-2-4

  . باشد

  . ید از جنس مصالح سخت، ثابت، غیر لغزنده و صاف باشدسطح پل هاي ارتباطی با -1-2-5

سانتیمتر با رنگ متضاد با  5در کناره هاي عرضی پل ارتباطی، تعبیه لبه مخصوص به ارتفاع حداقل  -1-2-6

  .محیط الزامی است

 6-1- 4در طرفین پل ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو، تعبیه میله و دست انداز منطبق با بند  -1-2-7

  .ضروري است

  رامپ جدول -1-3

درصد است و رامپ جدولهاي با بیش از  15متر،  1حداکثر شیب رامپ جدول هایی با طول کمتر از  -1-3-1

در رامپ جدول هایی که داراي بریدگی در دو طرف . یک متر طول تابع مقررات سطوح شیبدار خواهند بود

   .درصد باشد  10هستند حداکثر شیب بریدگیها باید 

  .رامپ جدول نباید در مسیر حرکت و توقف اتومبیل پیشروي داشته باشد -1-3-2

  .سانتیمتر باشد 90حداقل عرض رامپ جدول به استثناي بریدگی هاي کناري آن  -1-3-3
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   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران        

و یا گوشه اي در محل تقاطع ها قرار گیرد، باید  1در صورتی که رامپ جدول به صورت قطري -1-3-4

  . سانتیمتر در داخل خط کشی عابر پیاده باشد 120داراي فضاي آزاد 

 120در صورتی که رامپ جدول ها در امتداد خط کشی عابر پیاده قرار داشته باشند باید حداقل  -1-3-5

  . سانتیمتر فضاي آزاد در داخل خط کشی عابر پیاده قرار گیرد

سانتیمتر  60ن بریدگی ها باید در صورتی که رامپ جدولهاي قطري داراي بریدگی کناري باشند، ای -1-3-6

  .و بصورت خط مستقیم ، در هر دو طرف جدول در داخل خط کشی عابر پیاده قرار داشته باشند

  محل عبور عابر پیاده در سواره رو -1-4

متر ضمن فراهم  500ایجاد خط کشی عابر پیاده در سواره رو در کلیه تقاطع ها و حداکثر در هر  -1-4-1

  .ایمنی الزم براي عابر پیاده ، الزامی استآوردن تدابیر 

در محل تردد افراد معلول و در مکانهاي خاص آنها ایجاد خط کشی عابر پیاده با عالمت بین المللی  - 1-4-2

  .افراد معلول الزامی است

  .در مسیر خط کشی عابر پیاده حذف جدول و جزیره هاي وسط خیابان الزامی است -1-4-3

خط کشی عابر پیاده باید با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا براي اشخاص نابینا و  کفسازي محل - 1-4-4

  .نیمه بینا قابل تشخیص باشد

  گاه توقف -1-5

به منظور پیاده شدن افراد معلول از وسیله نقلیه سواري و نیز سوار شدن آنان در خیابانهاي اصل  -1-5-1

متر با  12متر و به طول حداقل  5/3به عمق حداقل ) اده روپیشرفتگی سواره رو در پی(شهر، ایجاد خلیج 

  .ارتباط مناسب با پیاده رو الزامی است

                                                             
  . رامپ جدول قطري و گوشه اي به سطح شیبداري اطالق می شود که در محل اتصال سواره رو و پیاده رو در گوشه تقاطع ها واقع گردد 1

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 5  ..............................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبانپیوست 
 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران        

اختصاص دو پارکینگ ویژه افراد معلول با نصب عالمت مخصوص در کنار خیابانهاي اصلی، در هر  -1-5-2

  .متر فاصله و در محدوده ساختمانهاي عمومی الزامی است 500

  .درصد شیب داشته باشد 2معلول، در هر سمت نباید بیش از  توقفگاه افراد-1-5-3

  

  تجهیزات شهري - 1-6

  پارکینگها- 1- 1-6

حداقل تعداد فضاهاي پارکینگ قابل دسترس براي افراد معلول در مکانهاي عمومی باید بر اساس -1- 1- 1-6

 .تعیین گردد 1جدول شماره 

  افراد معلول در پارکینگ هاي عمومیحداقل تعداد فضاهاي پارك قابل دسترس براي  -1جدول 

حداقل تعداد فضاهاي پارك قابل دسترس براي   تعداد فضاهاي پارك موجود

  افراد معلول

  1  25تا 

  2  50تا  26

  3  75تا  51

  4  100تا 76

  5  150تا  101

  6  200تا  151

  7  300تا  201

  8  400تا 301

  9  500تا 401

  باالتر از کل% 2  500باالتر از 
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  .متر است 5/3حداقل عرض محل توقف خودرو افراد معلول  -6-1-2- 1 

محل توقف خودرو افراد معلول باید در نزدیکترین فاصله به درهاي ورودي یا خروجی و آسانسور  -3- 1- 1-6

  .پارکینگ باشد و به وسیله عالمت مخصوص مشخص شود

  .درصد شیب داشته باشد 2ش از محل توقف خودرو افراد معلول ، در هر سمت نباید بی -4- 1- 1-6

بدون اینکه لوله . (سانتیمتر باشد 240حداقل ارتفاع مفید پارکینگهاي مسقف و ورودي آنها باید  -5- 1- 1-6

 )ها و کانالهاي تاسیساتی و غیره از ارتفاع مفید آن بکاهد

  ایستگاه ها -2- 1-6

  .اتوبوس باشدمحل انتظار مسافر براي اتوبوس باید هم سطح با کف  -2-1- 1-6

شرایط قابل دسترس بودن محل انتظار مسافر در ایستگاه هاي اتوبوس شهري، باید مطابق  -2-2- 1-6

  .شرایط اتصال پیاده رو به سواره رو باشد

 45در ایستگاه هاي اتوبوس، پیش بینی سرپناه، حفاظ مناسب، نیمکت و صندلی با ارتفاع  -2-3- 1-6

 .سانتیمتر از کف الزامی است 70اع سانتیمتر و با دستگیره به ارتف

  تلفن عمومی و صندوق پست -3- 1-6

در محلی که تعدادي اتاقک تلفن عمومی تعبیه شده است، باید حداقل یک تلفن عمومی قابل  -3-1- 1-6

دسترس براي اشخاص استفاده کننده از صندلی چرخدار و یک تلفن عمومی براي اشخاص با شنوائی کم، 

  .تقویت کننده صدا اختصاص داده شودمجهز به سیستم 

قابل دسترس بودن صندوق پست و فضاي آزاد جلوي تلفن عمومی، باید به صورت هم سطح یا  -3-2- 1-6

  .با شیب مناسب براي افراد معلول صورت گیرد

  .سانتیمتر در جلوي تلفن الزامی است 120× 75پیش بینی فضاي آزاد و مسطح به ابعاد حداقل  -3-3- 1-6
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  .سانتیمتر باشد 110×  140حداقل ابعاد باجه تلفن باید  - 3-4- 1-6

  .سانتیمتر و بدون آستانه باشد 80حداقل عرض در باجه تلفن عمومی باید  -3-5- 1-6

حداکثر ارتفاع محل شکاف براي وارد کردن سکه و یا کارت، صفحه شماره گیر تلفن و گوشی  -3-6- 1-6

   .سانتیمتر از کف باشد 100تلفن باید 

سانتیمتر جهت استفاده افراد  20سانتیمتر و به عمق حداقل  80پیش بینی پیشخوان در ارتفاع  -3-7- 1-6

  .معلول در فضاي تلفن عمومی ضروري است

 .سانتیمتر از کف باشد 100حداکثر ارتفاع شکاف صندوق پست باید  -3-8- 1-6

  آبریزگاه -4- 1-6

ایی که آبریزگاه عمومی احداث می شود، ایجاد حداقل یک در معابر و فضاهاي شهري و در محله -4-1- 1-6

در آبریزگاه هاي . الزامی است 8-1-4آبریزگاه مخصوص افراد معلول، مجهز به توالت فرنگی ، مطابق بند 

 .بزرگ به ازاي هر ده واحد آبریزگاه معمولی باید یک واحد آبریزگاه مخصوص افراد معلول منظورگردد

  

  فضاي شهري موجود ضوابط مناسب سازي -2

  پیاده روهاي موجود -2-1

این . سانتیمتر افزایش یابد 90با استفاد از امکانات ، حداقل عرض پیاده روهاي باریک باید به  -2-1-1

امکانات شامل سرپوشیده کردن جوي آب، الحاق بخشی از سواره رو به پیاده رو، کاهش عرض باغچه هاي 

  . است.... کنار پیاده رو و 

سانتیمتر می کاهند باید  90موانعی که به هر علت در پیاده رو قرار دارد و از حداقل عرض مفید  -2-1-2

  .جابجا گردند
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سانتیمتر از عرض پله هاي موجود در پیاده رو ها باید به سطح شیبدار یا رامپ پله هاي  90حداقل  -2-1-3

  .مناسب براي افراد معلول تبدیل شود

  . اده رو ها باید با مصالح سخت، ثابت، غیر لغزنده و صاف پوشیده و ترمیم شودکف تمامی پی - 2-1-4

  .تمامی درزهاي بیشتر از دو سانتیمتر باید به وسیله مواد سخت پر شوند -2-1-5

باید تا ارتفاع ....) مانند تابلو، عالیم، سایه بان مغازه ها و (سانتیمتر  100هر نوع پیشامدگی بیش از  -2-1-6

  .سانتیمتر باال برده شود 210 حداقل

در مواقع ضروري که سطح پیاده رو به هر علت حفاري می شود، نصب پل موقت با حداقل عرض  -2-1-7

  .سانتیمتر با سطح غیرلغزنده الزامی است 90

 90براي هشدار به نابینایان از وجود موانع در پیاده رو، تعبیه عالیم حسی در کف به شعاع  -2-1-8

  .در ضمن رنگ این موانع باید متضاد با محیط باشد. از مانع الزامی است سانتیمتر

شبکه ها و درپوشهاي واقع در مسیر پیاده رو باید هم سطح معبر گردند و در صورت عدم امکان،  -2-1-9

 .کناره آن با شیب مناسب با کف معبر هماهنگ شود

  

  پلهاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو موجود - 2-2

 150متر و با حداقل عرض  500تعبیه پل ارتباطی قابل دسترس بین پیاده رو و سواره رو در هر  -1- 2-2

  .سانتیمترالزامی است

  .الزم است عرض پلهاي موجود در امتداد مسیر پیاده رو ، با عرض پیاده رو برابر گردد -2- 2-2

و در صورت وجود پلهاي فلزي شیار دار سطح پلها باید از مصالح سخت و ثابت و غیرلغزنده باشد  -3- 2-2

  .سانتیمتر باشد باید با مصالح سخت پر شود 2چنانچه فاصله شیارها بیش از 
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-4و  6-2- 1در طرفین پل ارتباطی بین پیاده رو و خیابان ، تعبیه حفاظ مناسب مطابق با بندهاي  -4- 2-2

 .ضروري است 1-6

  

  محل خط کشی عابر پیاده -2-3

 150عابر پیاده در سواره رو باید بهسازي شده و توسط خط کشی با حداقل عرض  محل عبور -2-3-1

  .سانتیمتر به پیاده رو متصل شود

وجود پلهاي ارتباطی قابل دسترس و یا هم سطح بین پیاده رو و سواره رو در امتداد تمامی خط  -2-3-2

  .کشی هاي عابر پیاده الزامی است

 . خط کشی عابر پیاده باید حذف شودجزیره وسط خیابان در محل  - 2-3-3

  

  پارکینگهاي عمومی - 2-4

حداقل یک فضاي توقف در هر (درصد از فضاي توقف  2در پارکینگهاي عمومی موجود باید  - 1- 2-4

این عمل در وضع . براي افراد معلول در نزدیکترین فاصله به ورودي و خروجی پیاده اختصاص یابد) شرایطی

 .ضاي توقف سه خودرو معمولی به دو خودرو، براي افراد معلول امکان پذیر استموجود از طریق تبدیل ف

  

  ضوابط مناسب سازي محیط هاي شهري موجود براي افراد معلول -3

باید از نگهداري گیاهانی که ریختن میوه هاي آنها در اطراف پیاده رو ایجاد لغزندگی نماید، پرهیز  -3-1

  .شود
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چراغ راهنمائی مجهز به عالیم هشدار دهنده صوتی که در کنترل شخص معلول در تقاطع ها باید  -3-2

  .باشد، نصب گردد

  .وسایل نقلیه عمومی باید براي استفاده افراد معلول قابل دسترس باشد -3-3
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  فصل دوم

  ››حرکتی -ضوابط معماري براي افراد معلول جسمی‹‹

  ساختمانهاي عمومی -4

  ساختمانهاي عمومی عناصر مشترك در کلیه -4-1

  ورودي -4-1-1

  .ورودي اصلی باید براي استفاده همگان قابل دسترس باشد -4-1-1-1

پیاده رو منتهی به ورودي قابل دسترس باید با عالیم حسی براي افراد نابینا و نیمه بینا مشخص  -4-1-1-2

  .شود

  .ورودي ساختمان باید تا حد امکان هم سطح پیاده رو باشد -4-1-1-3

  . سانتیمتر باشد 140حداقل عمق فضاي جلوي ورودي ساختمان باید  - 4-1-1-4

  .سانتیمتر باشد 100حداقل عرض بازشوي ساختمان باید  -4-1-1-5

ورودیهاي قابل دسترس باید توسط راه قابل دسترس به ایستگاه وسایل نقلیه عمومی، پارکینگ  -4-1-1-6

  .نیز به خیابانهاي عمومی و پیاده رو مرتبط باشند قابل دسترس و محلهاي سوار شدن مسافران و

ورودي ها باید با ایجاد راه قابل دسترس به تمام فضاها، تسهیالت و عناصر قابل دسترس در  -4-1-1-7

  .داخل بنا، مرتبط باشند

  راهرو - 4-1-2

  .سانتیمتر است 140حداقل عرض راهرو  -1- 4-1-2

سانتیمتر باالي کف تمام  200تا  40و ،که لبه خارجی آنها بین اشیاي نصب شده روي دیوار راهر -2- 4-1-2

  . سانتیمتر در مسیر راهرو پیشامدگی داشته باشد 10شده باشد، نباید بیش از 
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سانتیمتر از کف تمام  70پیشامدگی اشیاي نصب شده روي دیوار راهرو که ارتفاع لبه خارجی آنها کمتر از 

رعایت گردد ، به هر اندازه از دیوار مجاز  1-2- 1-4عبوري مطابق بند شده است، مشروط بر آنکه عرض مفید 

  . است

  .کف راهرو باید غیر لغزنده باشد و از نصب کفپوشهاي با پرز بلند، خودداري شود -3- 4-1-2

چنانچه کف راهرو از فرش یا موکت پوشیده شده باشد، نباید براي تردد افراد معلول ایجاد خطر  -4- 4-1-2

  . سانتیمتر ارتفاع داشته باشد 2ر گونه برجستگی و اتصال نباید بیش از ه. نماید

  .  در راهرو باید میله دست انداز تعبیه شده باشد -5- 4-1-2

  

  )در و پنجره(بازشوها  -4-1-3

  .سانتیمتر می باشد 80حداقل عرض مفید هر لنگه در براي عبور صندلی چرخدار  -4-1-3-1

در هر . تامین دید کافی، در مورد درهایی که به مسیر عبور عمومی باز می شوند، الزامی است -4-1-3-2

  . سانتیمتر باشد 10صورت پیشامدگی لنگه در باز شده در مسیر عبور عمومی نباید بیش از 

 100براي درهایی که به مسیر عبور عمومی باز می شوند حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده  -4-1-3-3

  .سانتیمتر می باشد

  . رنگ درها و چارچوب آنها باید در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود باشد  -4-1-3-4

  .سانتیمتر باشند  25درها باید داراي پاخور به ارتفاع  -4-1-3-5

که براي افراد معلول غیر قابل .... در صورت استفاده از درهاي چرخان، گردشی، کشویی و  - 4-1-3-6

سانتیمتر در نزدیکی آنها براي استفاده  80ست ، پیش بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل استفاده ا

  . افراد معلول الزامی است

  .تمامی درها باید به سهولت باز و بسته شوند -4-1-3-7
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و دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و رنگ آن در تضاد با رنگ در و فاصله داخلی بین اهرم  -4-1-3-8

  . سانتیمتر باشد 7تا  5/3سطح در 

سانتیمتر و  200حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر دو در، در یک جهت باز شوند  -4-1-3-9

  )17و  16شکلهاي . ( سانتیمتر می باشند 280چنانچه هر دو به داخل باز شوند، 

 2اجبار حداکثر ارتفاع مجاز آستانه درها باید حتی المقدور بدون آستانه باشند، در صورت  -4-1-3-10

  .سانتیمتر می باشد

  . به منظور تسهیل در حرکت، پیش بینی سطحی هموار در هر دو سوي در الزامی است -4-1-3-11

  .خروجی اضطراري باید قابل دسترس و هم سطح بوده و به یک راه قابل دسترس ختم شود -4-1-3-12

  .سانتیمتر می باشد 100از کف حداکثر ) پنجره  براي در و(ارتفاع دستگیره  -4-1-3-13

و  18شکلهاي . (نصب میله دستگیره کمکی روي پنجره ها و درها مطابق شکل ضروري است  -4-1-3-14

19(  

  .تمامی درها و پنجره هایی که تا کف داراي شیشه هستند باید در مقابل ضربه محافظت شوند -4-1-3-15

  . درجه باشد 90ید حداقل زاویه باز شوي در با - 4-1-3-16

باید به رویه قابل .....) اتاق تاسیسات مکانیکی و برقی (فضاهاي مخاطره آمیز  "در"دستگیره  -4-1-3-17

  .  تشخیص از طریق لمس مجهز شود

  

  راه پله - 4-1-4

ن و کم وجود عالیم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در پاگردها براي هشدار به نابینایا - 1- 4-1-4

  .بینایان الزامی است
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  .سانتیمتر است 17سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن  30عرض کف پله  -2- 4-1-4

  . سانتیمتر می باشد 120حداقل عرض پله  -3- 4-1-4

-4مشخصات دست انداز باید مطابق مندرجات بند . نصب دست انداز در طرفین پله الزامی است -4- 4-1-4

  . باشد -1-6

  . پله باید از جنس سخت و غیر لغزنده باشد  -5- 4-1-4

  . میلیمتر باشد 13شعاع گردي لبه کف پله نباید بیش از  -6- 4-1-4

  . نصب هر گونه اجزاي الحاقی غیرهمسطح بر روي کف پله ممنوع است - 7- 4-1-4

  . ی استدر کناره هاي عرض پله، پیش بینی جزئیات اجرایی به نحوي که مانع لغزش شود ، الزام - 8- 4-1-4

  . سانتیمتر باشد 3پاخور پله باید بسته باشد و پیشامدگی کف پله از پاخور نباید بیش از  -9- 4-1-4

  . پله می باشد 12حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد،  -10- 4-1-4

  . سانتیمتر می باشد 120× 120حداقل ابعاد پاگرد پله،  - 11- 4-1-4

  سطح شیبدار - 4-1-5

  . سانتیمتر می باشد 120حداقل عرض سطح شیبدار  -1- 4-1-5

سانتیمتر   می  120درصد با عرض حداقل  8متر طول ، حداکثر شیب  3براي سطوح شیبدار تا  -2- 4-1-5

  . باشد

 5به ازاي هر متر افزایش طول، ) متر 9تا حد مجاز (متر طول  3در سطوح شیبدار با بیش از -3- 4-1-5

  . درصد از شیب کاسته می شود 5/0سانتیمتر به عرض مفید اضافه و 

  . سطح شیبدار نباید داراي شیب عرضی باشد -4- 4-1-5
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طراحی گردد که از جمع شدن در صورتی که سطح شیبدار در هواي آزاد واقع شود، باید طوري  -5- 4-1-5

  . آب در سطح حرکت جلوگیري شود

به منظور استراحت، دور (متر  9سانتیمتر در هر  150پیش بینی یک پاگرد به عمق حداقل  -6- 4-1-5

  . الزامی است.... ) زدن، یا ایجاد امکان عبور از مقابل و 

  . متر باشدسانتی 150×  150حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار باید  - 7- 4-1-5

  . کف سطح شیبدار باید غیرلغزنده، ثابت، سخت و صاف باشد - 8- 4-1-5

سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از  25در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از  -9- 4-1-5

مشخصات میله هاي دست انداز باید . سانتیمتر باشد ، نصب دست انداز در طرفین آن الزامی است 185

  . باشد 6-1-4ق بر مندرجات بند منطب

سانتیمتر با رنگ  5در کناره ها و پاگرد سطح شیبدار پیش بینی لبه محافظ، حداقل به ارتفاع  -10- 4-1-5

  . متضاد با محیط به نحوي که مانع لغزش استفاده کننده گردد، الزامی است

  میله هاي دست انداز -4-1-6

  )20شکل . (سانتیمتر باشد 4تا  5/3ید بین قطر یا عرض میله دست انداز با -4-1-6-1

  )20شکل . (سانتیمتر می باشد 4حداقل فاصله بین میله دست انداز و دیوار  -4-1-6-2

 5/7اگر میله دست انداز در فرو رفتگی دیوار نصب شده باشد باید عمق فضاي تو رفته حداقل  - 4-1-6-3

  )21شکل . (ادامه داشته باشد سانتیمتر باالي میله 45سانتیمتر بوده و حداقل تا 

  . میله دست انداز در دو طرف شیب راهه و یا راه پله باید به صورت ممتد باشد -4-1-6-4

سانتیمتر از ابتدا و انتها به  30الزم است میله دست انداز در کنار پله یا سطوح شیبدار حداقل تا  -4-1-6-5

  )23و  22شکلهاي . (موازات کف ادامه داشته باشند 
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سانتیمتر و براي کودکان  85ارتفاع میله دست انداز از کف سطح شیبدار یا پله، براي بزرگساالن  -4-1-6-6

  . سانتیمتر می باشد  60

ابتدا و انتهاي میله دست انداز در دو طرف شیب راهه و یا راه پله باید به صورت  مدور و بدون  -4-1-6-7

  . پایه برگشته باشد گوشه تیز بوده یا به طرف کف، دیوار و یا

  . میله دست انداز باید در محل اتصال خود ثابت باشد -4-1-6-8

شعاع ابتدا و . میله دست انداز و سطوح مجاور آن باید عاري از هر عنصر نوك تیز و ساینده باشد -4-1-6-9

  . ط اطراف باشد رنگ میله هاي دست انداز باید متضاد با محی. سانتیمتر باشد 3انتهاي میلهی باید حداقل 

  آسانسور -4-1-7

در ساختمانهاي عمومی که براي دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده می شود، وجود حداقل  -4-1-7-1

  : یک آسانسور با مشخصات زیر الزامی است

  .سانتیمتر 80عرض مفید در،  -

سانتیمتر از  75مجهز به در کشویی با ساز و کار برگرداننده بر اثر ضربه و با چشم الکترونیکی به ارتفاع  -

  .کف

  .ثانیه زمان توقف 7بازشوي خودکار مجدد در با حداقل  -

  .سانتیمتر 110×  140حداقل ابعاد مفید اتاقک  -

  . پوشش کف اتاقک محکم، ثابت، غیر لغزنده  -

  .سانتیمتر 85یره هاي کمکی در دیواره ها در ارتفاع مجهز به دستگ -
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سانتیمتر ، فاصله دکمه ها از  120تا  100دکمه هاي کنترل کننده در داخل و خارج از اتاقک در ارتفاع  -

سانتیمتر و قابل  3سانتیمتر، حداقل قطر دکمه ها  5/1سانتیمتر، حداقل برجستگی دکمه ها  40گوشه اتاقک 

  . بینایاناستفاده براي نا

را نشان می دهد، با اختالف رنگ مشخص شده و کلید دکمه ) ورودي(الزم است دکمه اي که طبقه همکف  -

هاي کنترل کننده آسانسور داراي رنگی متضاد با رنگ زمینه خود بوده تا براي افراد نیمه بینا قابل تشخیص 

  . باشد

  . نصب خط بریل براي نابینایان الزامی است در کنار دکمه هاي طبقات خارج و داخل اتاقک آسانسور -

  . آسانسور باید هم سطح ورودي و یا در دسترس بالمانع صندلی چرخدار قرار گیرد -1-7-2 -4

  . سانتیمتر باشد 150×  150حداقل فضاي انتظاردر جلو آسانسور در هر طبقه باید  -4-1-7-3

عالمت صوتی باید طوري تنظیم گردد . الزم است توقف آسانسور با عالمت صوتی مشخص شود - 4-1-7-4

  . که براي باال رفتن یک بار و براي پایین آمدن دو بار به صدا درآید 

الزم است رنگ در اتاقک آسانسور در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود بوده و با عالمت دیداري و  - 4-1-7-5

  . ده موقعیت اتاقک ، که در باالي در، یا باالي تابلوي فرمان نصب می شود، مجهز باشد شنیداري مشخص کنن

سانتیمتر بوده و  120در صورت نصب تلفن در اتاقک آسانسور ارتفاع آن از کف باید حداکثر  -4-1-7-6

  . مجهز به تقویت کننده صدا باشد

دان هم قابل استفاده باشد، باید استانداردهاي چنانچه آسانسورهاي باري، براي مراجعان و کارمن -4-1-7-7

  . ایمنی و قابل دسترس بودن در آنها اعمال شود

  فضاهاي بهداشتی -4-1-8

  . در ساختمانهاي عمومی تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص افراد معلول الزامی است -4-1-8-1
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  . کف فضاهاي بهداشتی باید غیر لغزنده باشد -4-1-8-2

سانتیمتر باشد تا گردش صندلی  170×  150حداقل اندازه فضاي سرویس بهداشتی باید  -4-1-8-3

  . چرخدار در آن امکان پذیر باشد

در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود تا گشودن آن در مواقع اضطراري از بیرون            - 4-1-8-4

  . امکان پذیر باشد

سانتیمتر از دیوار مجاور  30سانتیمتر از کف و با فاصله  45ارتفاع نصب کاسه مستراح فرنگی به  - 4-1-8-5

  )24شکل . (الزامی است 

سانتیمتر از  70در طرفین کاسه مستراح به ارتفاع  6-1-4نصب دست انداز با مشخصات بند  -4-1-8-6

  . سانتیمتر جلوتر از لبه جلویی کاسه الزامی است  20کف و حداقل 

سانتیمتر باالتر از  40سانتیمتر از جلو کاسه و  30ز کمکی عمودي با فاصله نصب دست اندا -4-1-8-7

 120تا  80دامنه نوسان نصب میله هاي عمودي باید . نشیمن مستراح بر روي دیوار مجاور اجباري است 

  . سانتیمتر از کف باشد

یمتر از کف و حداکثر سانت 80نصب دست انداز اضافی افقی بر روي قسمت داخلی در، به ارتفاع  -4-1-8-8

  . سانتیمتر الزامی است 30سانتیمتر فاصله از محور لوال و با طول حداقل  15

سانتیمتر قرار گیرد تا امکان دستیابی از  120×  75کاسه دستشویی باید در فضایی به ابعاد   -4-1-8-9

  )25شکل . (روبرو را فراهم سازد

عمق . سانتیمتر از کف تا پایین لبه دستشویی الزامی است  75پیش بینی فضاي آزاد به ارتفاع  -4-1-8-10

  )26شکل. (سانتیمتر باشد  45سانتیمتر و براي نوك پا  20فضاي آزاد براي زانو باید 

در زیر دستشویی . لوله هاي آب گرم و فاضالب زیر دستشویی باید حفاظت و عایق بندي شوند -4-1-8-11

  . نباید گوشه هاي تیز وجود داشته باشد
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شیرهاي دستشویی باید از نوع اهرمی بوده و براحتی باز و بسته شوند و حداکثر فاصله آنها از  - 4-1-8-12

  . سانتیمتر باشد 60لبه جلوي دستشویی 

  )26شکل . (سانتیمتر می باشد 90ارتفاع لبه پایینی آینه دستشویی افراد معلول ازکف حداکثر  -4-1-8-13

سانتیمتر  100ارتفاع آویز حوله، جاي صابون و یا دستگاه خشک کن برقی از کف نباید بیش از  -4-1-8-14

  . باشد

  . تر باشدسانتیم 80× 150فضاي آزاد کف ، در جلوي وان باید به ابعاد  - 4-1-8-15

  . سانتیمتر باشد 120×  130فضاي آزاد زیر دوش باید  -4-1-8-16

  . الزامی است) زیر دوشی، وان (تعبیه صندلی تاشو جهت سهولت جابجایی در حمام  -4-1-8-17

سانتیمتر که به هر دو صورت  150در حمامها تعبیه یک سر دوشی با شلنگ به طول حداقل  -4-1-8-18

  . دستی قابل استفاده باشد، الزامی استدوش ثابت یا دوش 

  آبخوري و آب سردکن - 4-1-9

  . الزم است تمامی آب خوریهاي نصب شده در ساختمانها، براي افراد معلول قابل استفاده باشد -1- 4-1-9

سانتیمتر داشته  50تا  45سانتیمتر از کف و به عمق  70آبخوري باید فضاي آزاد زانو به ارتفاع  -2- 4-1-9

  )27شکل . (دباش

سانتیمتر جلوي آبخوري براي حرکت صندلی چرخدار  120×  75الزم است فضاي آزاد به ابعاد  -3- 4-1-9

وجود داشته باشد تا در مواقعی که فضاي آزاد براي زانو وجود ندارد، فرد روي صندلی چرخدار بتواند به صورت 

  . موازي از آن استفاده نماید

شکل . (سانتیمتر بیشتر باشد  90آبخوري یا آب سرد کن از کف تمام شده نباید از ارتفاع فواره  -4- 4-1-9

27(  
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  عالیم -4-1-10

تمامی اماکن، فضاهاي شهري و قسمتهاي عمومی که براي استفاده ویژه افراد معلول طراحی و  -4-1-10-1

  . د تجهیز شده اند، باید به وسیله عالیم بین المللی ویژه افراد معلول مشخص گردن

مانند . (عالیم و نوشته ها باید واضح بوده ، نور را منعکس ننمایند و در تضاد با زمینه خود باشند -4-1-10-2

  )نوشته هاي روشن روي زمینه تاریک یا بالعکس

سانتیمتر از  170تا  140عالیم داخلی ساختمان باید در کنار و طرف قفل درها و در ارتفاع بین  -4-1-10-3

  . ه نصب شوندکف تمام شد

به منظور هدایت افراد نیمه بینا به مکانهاي عمومی، الزم است با استفاده از چراغها و رنگها،  -4-1-10-4

  . طول مسیر را عالمتگذاري کرد

  کنترل کننده هاي الکتریکی -4-1-11

  . قرار گیرند سانتیمتر از کف 120تا  40کنترل کننده هاي الکتریکی و مکانیکی باید در فاصله  -4-1-11-1

سانتیمتر باید در مجاور کنترل کننده هاي الکتریکی         75×  120فضاي آزاد کف به ابعاد  - 4-1-11-2

  .  پیش بینی شود تا از روبرو به طور موازي براي شخص روي صندلی چرخدار، قابل دسترس باشد

  . سانتیمتر الزامی است120در کلیه فضاهاي بهداشتی نصب زنگ خطر در ارتفاع  -4-1-11-3

  اعالم خطر - 4-1-12

  .نصب سیستمهاي هشدار دهنده شنیداري و دیداري در کلیه ساختمانهاي عمومی الزامی است - 1- 4-1-12

  .باشدهشدار دهنده المسه اي باید شناخته شده و در محدوده یک ساختمان یکنواخت  -2- 4-1-12

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 21  ..............................................................................................................................ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شیبانپیوست 
 

            

   شهر شیبان ) جامع ( طرح توسعه و عمران        

مانند درهاي (درهایی که به فضاهاي خطرناك براي اشخاص نیمه بینا و نابینا باز می شوند،  -3- 4-1-12

باید با اختالف رنگ و نیز عالیم حسی المسه اي ) بارانداز، اتاقهاي تاسیسات حرارتی، انبارها و مشابه آنها

  . مشخص شوند

  تلفن -4-1-13

به سیستم تقویت صدا، در بیمارستانها ، فضاهاي سالن انتظار        ضروري است تلفنهاي مجهز -4-1-13-1

  . هتل ها، پایانه هاي مسافربري، زندانها و سایر مکانهاي مشابه تعبیه گردند

  فضاهاي تجمع -4-1-14

چنانچه در ساختمانهاي عمومی، مکانهاي تجمع پیش بینی شده باشد، باید تعداد محل هاي  - 4-1-14-1

  :مطابقت داشته باشد 2براي صندلی چرخدار با جدول شماره  پیش بینی شده
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  تعداد محلهاي الزم براي صندلی چرخدار در محوطه تجمع ساختمانهاي عمومی -2جدول 

ظرفیت صندلی و محوطه 
  تجمع

تعداد الزم محل براي صندلی 
  چرخدار

  3  75تا  50

  4  100تا  76

  5  150تا 101

  6  200تا 151

  7  300تا  201

  8  400تا  301

  9  500تا 401

  درصد از کل 2  1000تا  501

  1000باالتر از 
نفر  100براي 1درصد به اضافه  2

  نفر 1000ظرفیت بیشتر از 

  

  2. سانتیمتر می باشد 120×  170ابعاد محل استقرار صندلی چرخدار  -4-1-14-2

محل صندلی هاي چرخدار باید هم ردیف و پیوسته با صندلیهاي ثابت و در تمام سطح  -4-1-14-3

این محلها باید به یک راه قابل دسترس که به عنوان راه خروج اضطراري نیز . صندلیهاي ثابت پخش شده باشد

دید قسمتهاي محل صندلیهاي چرخدار باید از موقعیت دید مناسب، برابر با . مورد استفاده است، متصل باشند

  . دیگر برخوردار باشد

                                                             
  )سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -245نشریه شماره . (سانتیمتر باشد 80 ×160ابعاد محل استقرار صندلی چرخدار باید حداقل  - 2
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درصد با شرط  50استقرار محل هاي دید قابل دسترس به صورت مجزا، در مکانهاي با شیب بیش از  :استثناء

استقرار محل هاي دید قابل دسترس به صورت مجزا در مکانهاي همتراز نظیر . حفظ خطوط دید مجاز است 

  . راري قابل دسترس دارند، مجاز استو یا طبقاتی که راه خروج اضط "بالکن ها"

  .زمین یا کف در محلهاي صندلی چرخدار باید مسطح، محکم، ثابت و غیرلغزنده باشد -4-1-14-4

محلهاي استقرار صندلیهاي چرخدار باید بوسیله یک راه قابل دسترس به محدوده صحنه  -4-1-14-5

پشت صحنه، اتاقکهاي رختکن، گنجه هاي لباس و دیگر فضاهاي مورداستفاده : اتصال شامل. متصل شوند

  . هنرپیشگان می شود 

ندلیها باید در فاصله در صورتی که گوشی براي صندلی هاي ثابت پیش بینی شده باشد، این ص -4-1-14-6

  . متر از صحنه یا محدوده نمایش قرار داده شوند 15دید 

  نیمکت و میز کار - 4-1-15

در صورتی که در ساختمانی، نیمکت، میز یا میزهاي کار به صورت ثابت یا جاسازي شده        - 1- 4-1-15

هر (میزهاي کار یا حداقل یکی از آنها درصد از فضاي نیمکت ها ، میزها، یا  5پیش بینی شده باشند، حداقل 

  .باید مطابق شرایط زیر قابل دسترس افراد معلول باشد) کدام که بیشتر باشد

در صورتی که فضاهاي نیمکت براي اشخاص با صندلی چرخدار جلو میزها یا سطوح کار پیش بینی  -الف

  . سانتیمتر عمق داشته باشد 50سانتیمتر عرض و  75سانتیمتر بلندي و  71شده باشد، حداقل باید 

  . سانتیمتر ازکف یا زمین باشد 85تا  70ارتفاع سطح میزها و سطوح کار باید بین  -ب

  ضوابط خاص کاربریها - 4-2

  استثناها - 1- 4-2

  : به استثناي موارد زیر، تمامی بناها و تسهیالت با هر نوع کاربري ، باید با این ضوابط انطباق داشته باشند
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قابل دسترس بودن اتاقهاي تعمیر و ماشین آالت آسانسورها در باال و پایین ، اتاقهاي  :اي کلیاستثناه) 1

تاسیسات مکانیکی، لوله کشیها و کانالهاي سرویس راه هاي تاسیسات زیرزمینی، قفسه هاي برق و تلفن ، 

  . اتاقهاي عمومی تاسیسات و خدمات الزامی نیست

زیر نیازي به قابل دسترس بودن ندارند، ولی قابل دسترس بودن آنها  تسهیالت مشروح :استثناهاي ارتش) 2

  : توصیه می شود ، چون ممکن است در آینده تغییر کاربري در این بناها صورت گیرد

اماکن مسکونی افراد مجرد ارتش، تسهیالت نگهداري و تعمیر هواپیما و وسایل نقلیه ارتش، مکانی که  -الف

توسط افراد ارتش با توانایی جسمی انجام شود و به طور کلی تمام تسهیالتی که فقط تمام کارها باید در آن 

  . براي استفاده و اشتغال افراد نظامی با توانایی جسمی پیش بینی شده باشند

آن قسمت از تسهیالت مربوط به سربازان و دیگر کارهاي نظامی و مشابه آنها که تنها براي استفاده افراد  -ب

وانایی جسمی طراحی و ساخته شده است، به جز قسمتهایی که استخدام افراد نظامی با ناتوانی نظامی با ت

  . حرکتی را مجاز می داند و به جز قسمتهایی از ساختمان که مورد مراجعه و استفاده عموم باشند - جسمی

درمورد محل سکونت نظامیان که در درجه اول براي نظامیان با توانایی جسمی : اماکن مسکونی نظامیان -پ

حرکتی  - درصد از کل خانه هاي ساخته شده باید براي افراد معلول جسمی 5و افراد خانواده آنهاست، حداقل 

  . قابل دسترس باشند

باید با ضوابط اصالحی براي افراد معلول منطبق محوطه هاي عمومی مانند پیاده روها و ورودیهاي مشترك 

  . باشند

  :در سایر ساختمانهاي عمومی رعایت موارد زیر الزامی است -2- 4-2

  رستوران و چایخانه -2-1- 4-2

هر (درصد از تمام صندلی ها و میزهاي ثابت یا حداقل یکی از آنها  5در رستورانها یا چایخانه ها باید حداقل   -

 . قابل دسترس افراد معلول باشند) کدام بیشتر باشد
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 . سانتیمتر باشد 90عرض آزاد براي گذر صندلی چرخدار در صف دریافت غذا باید حداقل   -

سانتیمتر از کف تمام شده ارتفاع  85در سلف سرویسها ، پیشخوان مسیر حرکت سینی ها نباید بیش از   -

 . داشته باشد

  هتل ها -2-2- 4-2

اتاق، باید یک اتاق قابل دسترس با سرویسهاي بهداشتی و لوازم مناسب براي  25تمامی هتل ها تا ظرفیت   -

اتاق اضافه ، پیش بینی یک اتاق مناسب دیگر براي افراد معلول  25به ازاي هر . افراد معلول داشته باشند

 .هتل توزیع گردنداین اتاقها باید به طور یکنواخت در بین اتاقهاي معمولی . ضروري است

تخت، باید یک تخت و یک سرویس بهداشتی مناسب براي  30تمامی مسافرخانه ها و مهمانسراها تا ظرفیت   -

تخت دیگر، پیش بینی یک تخت یا سرویس بهداشتی  30به ازاي هر . استفاده افراد معلول داشته باشند 

 .مناسب براي افراد معلول الزامی است

  ی ، درمانی و آسایشگاهیمراکز بهداشت -2-3- 4-2

این ورودي باید در . تامین حداقل یک ورودي قابل دسترس براي افراد معلول در جلو ساختمان الزامی است -

متر در  6سانتیمتر و حداقل طول  150جوار یا در امتداد فضاي سوار شدن مسافر به خودرو، با حداقل عرض 

  .نظر گرفته شود

  :یماران باید با شرایط زیر انطباق داشته باشنداتاقهاي خواب قابل دسترس ب -

درجه صندلی چرخدار را که دایره اي است  180هر اتاق خواب باید فضاي آزاد موردنیاز براي چرخیدن  -الف

  .سانتیمتر، داشته باشد 150به قطر

سانتیمتر  100سانتیمتر در دو طرف تختخواب و  90هر اتاق یک نفره باید حداقل یک فضاي آزاد برابر  -ب

  .بین پاي تختخواب تا دیوار، داشته باشد

  :در هر اتاق دو یا چند تختخوابه باید فضاهاي آزاد به اندازه زیر تامین گردد -پ
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  .حد فاصل پایین تختخواب با دیوار مقابل)سانتیمتر 130ترجیحاً (سانتیمتر  100حداقل  -

  .ار مجاورسانتیمتر حدفاصل لبه کناري تختخواب با دیو 90حداقل  -

  .سانتیمتر بین دو تختخواب 120حداقل  -

  . الزم است براي هر اتاق بستري و یا خواب یک سرویس بهداشتی قابل دسترس پیش بینی شود -ت

  مراکز تجاري -2-4- 4-2

سانتیمتر ارتفاع داشته و براي خرید و فروش کاال  90در مکانهائی که پیشخوان هاي مراجعان بیشتر از  -

اشیاء و همچنین تحویل اجناس به مردم پیش بینی شده اند، باید یک پیشخوان اضافی با یک بخش از 

  . نظر گرفته شود سانتیمتر باالتر ازکف تمام شده در 85تا  70پیشخوان اصلی با حداکثر ارتفاع بین 

حداقل عرض این مسیر در تمام . در فروشگاه ها حداقل یک مسیر پرداخت قابل دسترس پیش بینی شود -

 85سانتیمتر بوده و ارتفاع پیشخوان مجاور از کف تمام شده نباید در طول مسیر از  90طول آن باید 

  . سانتیمتر بیشتر باشد

  کتابخانه -2-5- 4-2

ی کتابخانه از جمله عناصر وابسته مانند توالتها، تلفنها و پارکینگها باید قابل دسترس تمامی فضاهاي عموم -

  . باشند

درصد ظرفیت یا حداقل یک واحد ازهر عنصر مانند نیمکت ثابت، میزها یا محلهاي مطالعه و  5حداقل  -

  .همچنین فضاي آزاد بین میزها باید قابل دسترس باشند

. سانتیمتر باشد 90محل برگه دان، قفسه مجالت، یا قفسه کتابهاي مرجع باید  حداقل فضاي آزاد مسیر در -

سانتیمتر از کف  135تا  15سانتیمتر، و از پهلو باید بین  120تا  40ارتفاع قابل دسترس از روبرو باید بین 

  )31و  30و  29شکلهاي . (تمام شده باشد

  .سانتیمتر باشد 90حداقل عرض آزاد مسیر بین ردیفها باید  -
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در کتابخانه هایی که حجم زیاد کتابها اجازه تقسیم آنها را در قفسه هایی با مشخصات فوق نمی دهد،  -

  . استفاده از قفسه هایی با ارتفاع بیشتر براي نگهداري کتاب مجاز است

  ساختمانهاي مسکونی -5

استقالل فردي شخص معلول در محیط عمده ترین هدف از ارائه ضوابط طراحی مسکن ، بوجود آوردن شرایط 

مسکونی و ایجاد زمینه براي قرار دادن وي در کنار خانواده به عنوان یک عضو فعال ، از طریق به کار گرفتن 

  .تدابیر معماري است

درصد واحدهاي مسکونی قابل استفاده براي افراد معلول  5باید حداقل  3در مجتمعهاي مسکونی  -5-1

واحد مسکونی  20ر مجتمعهاي مسکونی ساخته شده با اعتبارات دولتی که کمتر از د. طرااحی شده باشد

  . دارند، احداث حداقل یک واحد قابل دسترس براي افراد معلول الزامی است

در ساختمانهاي مسکونی که بر طبق ضوابط شهرداري محل باید داراي آسانسور باشند، آسانسور و  - 5-2

  . دسترس براي افراد معلول باشد فضاهاي عمومی بنا باید قابل

واحد  9و با تعداد بیش از  2-5در ساختمانهاي مسکونی که با ارتفاع کمتر از ارتفاع مندرج در بند  -5-3

  . مسکونی ساخته می شوند، باید سطوح مشاع همکف، قابل دسترسی براي افراد معلول باشد

  :یت شده باشددر واحد مسکونی قابل دسترس، باید ضوابط زیر رعا - 5-4

  . این ضوابط باشد 1-1-4ورودي واحد مسکونی باید مطابق بند  - 1- 5-4

  .این ضابطه باشد 2-1-4راهرو واحد مسکونی باید مطابق بند  -2- 5-4

  .این ضوابط باشد 3-1-4باید مطابق بند ) در و پنجره(بازشوهاي واحد مسکونی  -3- 5-4

  .این ضوابط باشد 4-1-4بند راه پله واحد مسکونی باید مطابق  -4- 5-4

  .این ضوابط باشد 5- 1-4سطح شیبدار در واحد مسکونی باید مطابق بند  -5- 5-4
                                                             

  . شود مجتمع مسکونی به ساختمانهاي مسکونی که داراي بیش از چهار واحد مسکونی در یک طبقه و یا بیش از هشت واحد در چند طبقه باشند اطالق می - 3
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  .این ضوابط باشد 6-1-4دستگردها در واحد مسکونی باید مطابق بند  -6- 5-4

  .این ضوابط باشد 7-1-4آسانسور در واحد مسکونی باید مطابق بند  - 7- 5-4

  .این ضوابط باشد 8-1-4باید مطابق بند ) حمام، توالت و دستشویی(شتی حداقل یک فضاي بهدا - 8- 5-4

  . این ضوابط باشد 11- 1-4کنترل کننده هاي الکتریکی و مکانیکی واحد مسکونی باید مطابق بند  -9- 5-4

براي هر واحد مسکونی قابل دسترس باید حداقل یک واحد پارکینگ قابل استفاده براي افراد  -10- 5-4

  :مشخصات زیر در نظر گرفته شود معلول با

-1مسیر پیاده قابل دسترس از محوطه پارکینگ تا ورودي واحد مسکونی باید مطابق با بندهاي -10-1- 5-4

  . باشد 2-1و  1

  . تا حد امکان فاصله بین پارکینگ و منزل براي محافظت فرد معلول سرپوشیده ساخته شود - 10-2- 5-4

  . متر باشد 5× 5/3ابعاد پارکینگ قابل استفاده براي افراد معلول باید  -10-3- 5-4

  . متر باشد 40/2حداقل ارتفاع آزاد پارکینگ قابل استفاده براي افراد معلول باید  -10-4- 5-4

  : آشپزخانه در واحد مسکونی قابل استفاده براي افراد معلول، باید داراي شرایط زیر باشد - 11- 5-4

سانتیمتر به گونه اي طراحی شود که تمام  120×  75آشپزخانه باید فضاي آزاد کف به ابعاد  در- 1- 11- 5-4

  . وسایل آشپزخانه براي شخص با صندلی چرخدار از روبرو و یا از پهلو قابل دسترس باشد

 سانتیمتر، 85تا  75سانتیمتر و ارتفاع بین  75در آشپزخانه باید حداقل سطح کاري با عرض  -2- 11- 5-4

. سانتیمتر ، در نظر گرفته شود 70تا  65سانتیمتر و ارتفاع  40با فضاي آزاد براي قرار گیري پا به عمق 

  )33و  32شکلهاي (

. سانتیمتر از کف و قابل برداشتن باشد 85تا  70ارتفاع قفسه هاي زیر ظرفشویی ها باید  -3- 11- 5-4

  )34شکل (
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یز و ساینده وجود داشته باشد، لوله آب گرم و لوله تخلیه زیر ظرفشویی ها نباید سطوح نوك ت -4- 11- 5-4

  . آن، در زیرظرفشویی باید با پوشش عایق پیش بینی شود

سانتیمتر  75لوله هاي آب و فاضالب باید به نحوي نصب شوند که ارتفاع ظرفشویی از کف  -5- 11- 5-4

  . باشد

سانتیمتر و عمق حداقل  65زیر ظرفشویی باید فضایی آزاد براي قرارگیري پا به ارتفاع حداقل  -6- 11- 5-4

  . سانتیمتر باشد 16سانتیمتر، بدون مانع وجود داشته باشد و عمق سینک ظرفشویی نباید بیش از  45

رتفاع پایین حداکثر ا. سانتیمتر از کف باشد 80ارتفاع قفسه هاي قسمت پایین باید حداکثر  - 7- 11- 5-4

  . سانتیمتر می باشد 120ترین طبقه قفسه هاي فوقانی 

فضاهاي زندگی، غذاخوري، خواب و ایوان در واحد مسکونی قابل استفاده براي افراد معلول باید  -12- 5-4

سانتیمتر جهت قرارگیري، عبور و استفاده  140× 140داراي فضاي آزاد به ابعاد (قابل دسترس براي این افراد 

  . باشد) وسایل از

انباري شامل قفسه بندیها ، طبقه ها، گنجه ها و کشوهاست که باید طبق ضوابط زیر براي افراد  -13- 5-4

  : معلول قابل دسترس باشند

سانتیمتر باید به گونه اي طراحی شود که کلیه قسمتهاي  120× 75فضاي آزاد کف به ابعاد  -13-1- 5-4

  . انباري براي فرد با صندلی چرخدار از روبرو یا از پهلو قابل دسترس باشد

تا  25سانتیمتر و از پهلو بین  120تا  40ارتفاع دستیابی از روبرو به وسایل داخل انباري بین  - 13-2- 5-4

  . تیمتر باشدسان 135

  . سانتیمتر باشد 140ارتفاع محل رخت آویز از کف  -13-3- 5-4
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  سازمان اجراي مقررات  -2

به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی و فراهم نمودن شرایط تحقق پذیري این مصوبه، کمیته هـاي بـین    -

پس از ابالغ ایـن مصـوبه    ظرف مدت سه ماه»» کمیته ارتقا کیفی سیما و منظر شهري«« بخشی تحت عنوان 

دبیرخانه این کمیته در اداره کل راه و شهرسازي استان مسـتقر  . در کلیه شهرها به شرح زیرتشکیل خواهد شد

  .خواهد بود

  

  هاي ارتقا کیفی سیما و منظر شهري کمیته -2-1

آیـین نامـه    3ازمـاده   3براساس مفاد تبصـره بنـد   ( این کمیته نهادي تخصصی غیربخشی، غیرانتفاعی است  -

نحوه بررسی و تصویب طرحهاي توسعه و عمران محلی، ناحیه اي و منطقه اي و ملـی و مقـررات شهرسـازي و    

کـه بـه منظـور ایجـاد همـاهنگی      ) هیات محترم وزیران تشکیل می شود 12/10/1387معماري کشور مصوب 

ارتقاء کیفی سـیما و منظـر شـهري و    میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکتها و موسسات ذیربط در امر 

با عضویت نمایندگان شهرداري، مهندسین مشاور تهیه کننده طرح توسعه شـهري، سـازمان میـراث فرهنگـی،     

صنایع دستی و گردشگري استان، سازمان نظام مهندسی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسـالمی اسـتان، دو   

و شهرسـازي اسـتان، و اداره کـل راه و شهرسـازي اسـتان       نفر از اعضاء هیئت عملـی دانشـکده هـاي معمـاري    

  .تشکیل میگردد

در صورت تشکیل شوراي سیما و منظر شهري دراستانها این کمیته به عنوان یکی از کمیته هـاي تخصصـی    -

  .شوراي مذکور خواهد بود

سـات مـرتبط   کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمانها ،دستگاهها و نهادهاي ذیـربط جهـت شـرکت در جل    -

  .دعوت به عمل می آورد

  .شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي استان دبیر کمیته خواهد بود) معاون(مدیر  -
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اعضاء کمیته توسط باالترین مقام سازمان، نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیین و احکام آنان توسط مـدیر    -

  .شد کل راه و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهد

  .اعضاء کمیته بایستی داراي تخصص معماري، طراحی شهري و یا طراحی منظر باشند -

  .ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمانها و دستگاههاي ذیربط الزامی نخواهد بود 

 5تهیه و به تصویب کمیسیون ماده »» کمیته«« ضوابط و مقررات تکمیلی در خصوص این مصوبه توسط  -

  .استان خواهد رسید

  :وظایف کمیته عبارت است از -

  ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهري -الف

  منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري -ب

  شهريبررسی و تایید طرحهاي موردي ساماندهی به سیما و منظر  -پ

  

  سایر ضوابط   -3

بایست با هماهنگی اداره برق در صورت  متر مربع زیربنا داشته باشند می 2000ساختمانهایی که بیش از  •

  .لزوم محل مناسبی جهت پست برق در داخل یا خارج ساختمان احداث نمایند

الب هدایت گردد بایست در داخل محوطه ساختمان تخلیه و به کانال فاض آب باران سقف هر ساختمان می •

  .بنابراین ایجاد ناودان و مجاري آب در معابر عمومی مجاز نیست. 

هرگونه ساخت و ساز از زمان تصویب طرح تحت نظارت مهندس ناظر با صالحیت و با رعایت ضوابط آئین  •

  .و سایر ضوابط مربوطه خواهد بود 2800نامه 
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  تراکم جمعیتی و ساختمانی -5- 4-9

  تراکم جمعیتی و ساختمانیتغییرات ضوابط 

هاي تدوین شده در الگوي  جایی در میزان جمعیت پذیري محالت شهري برخالف سیاست تغییر و یا جابه     §

توسعه شهر صفی آباد به گونه اي که باعث افزایش و یا کاهش جمعیت محالت شود مغایرت اساسی محسـوب  

 .شود می

هاي تدوین شده در الگوي توسعه شهر  انی برخالف سیاستجایی در میزان تراکم ساختم تغییر و یا جابه §
 شود صفی آباد به گونه اي که باعث افزایش و یا کاهش جمعیت محالت شود مغایرت اساسی محسوب می
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